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De scheepswerf van Lijns Teeuwis
Rogge met een schip in aanbouw
aan de Voorzaan bij de Hogendijk
te Zaandam. Ongesigneerde aquarel, 1702. Pieter Helsloot gaat in
zijn artikel nader in op de in 1998
gevonden scheepshellingen uit de
16e en 17e eeuw.
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Inhoud
Van eeuwenoude scheepshellingen tot de boekenverzameling van Jacob Honig Jansz. Junior, van
Zaanse kinderboekenschrijvers tot historisch voegwerk en van een opmerkelijk houten bord tot
bedoeninkies in de kaikerd. Aan variatie geen gebrek in dit nummer. Op de valreep konden we nog
een stukje opnemen over de uitreiking van de Nutsprijs aan onze vereniging.
1597 Dein 1998gevonden scheepshellingen aan de Hogendijk
was een vondst die internationale belangstelling trok.
Pieter Helsloot gaat in zijn
artikel nader in op de details.
1599 De boekenverzameling van de
Zaandijker Jacob Honig
Jansz. Junior is vermaard.
Mark Aalderink belicht met
name de verzameling oude
drukken en handschriften en
de mogelijkheid om de collectie toegankelijk te maken via
het proces van digitalisering.

1603 Zaanse kinderboekenschrijvers en uiteraard hun pennevruchten staan centraal in
een tentoonstelling in het
Molenmuseum Wie zijn de
'grote
vier'
van
de
Zaanstreek?

1608 Een merkwaardig ovaal
houten bord uit 1913 trok
de aandacht van Henk
Borst. Aan de hand van
oude
krantenverslagen
reconstrueerde hij de
mogelijke herkomst.

1604 Voegwerk is een vak apart.
René Prins beschrijft in zijn
artikel de diverse technieken en de op de loer liggende gevaren bij restauratie
van voegwerk.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis 1596,
Bedoeninkies in de kaikerd
1609, Boekennieuws 1610,
Kroniek 1613 en de
Culturele agenda 1617.

Alice van Diepen uitgeluid bij Zaans Museum
Conservator en tijdelijk directeur van het Zaans Museum werd eind november vorig jaar uitgeluid. Ze
koos voor een nieuwe uitdaging als hoofd van de afdeling Verwerving en Inspectie bij het gemeentearchief van Amsterdam. Ze gaat er een hedendaagse collectie opbouwen die over vijftig jaar een goed
beeld moet geven van de metropool van nu. Van Diepen was nauw betrokken bij de totstandkoming
van het Zaanse Museum en was initiatiefneemster van talrijke exposities. Ook was Alice van Diepen
jarenlang als redactielid nauw betrokken bij Anno. Ze schreef talrijke artikelen voor ons blad, waarmee ze de lezers vaak meevoerde naar een ver verleden aan de hand van een historisch voorwerp uit
een van de collecties van het Zaanse erfgoed. Gezien haar drukke bezigheden met het Zaanse
Museum stapte ze enkele jaren geleden uit de redactie van Anno. Alice, het ga je goed.

Vrienden van het Zaanse Huis in de prijzen
Voorzitter Henk Bouman viel 5 maart de eer te beurt de Nutsprijs te mogen ontvangen uit handen van
voorzitter Jan Kanis van het Nut in de Zaanstreek. De prijs bestaat uit een bedrag van drieduizend
gulden. Onze vereniging werd de Nutsprijs toegekend, aldus Kanis: „Als erkenning voor de belangeloze medewerking van de vele vrijwilligers om het Zaanse huis in stand te houden." De prijs werd
twaalf jaar geleden ingesteld ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van 't Nut in de Zaanstreek.
Zij wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft
gemaakt voor de bevordering van het welzijn van individu en gemeenschap in de ruimste zin van het
woord. In het verleden is de prijs uitgereikt aan de SOS Telefonische Hulpdienst, Hulp aan Polen, de
Dierenbescherming, het Vogelopvangcentrum, de Zaanse Zieken- en Bejaarden Omroep, Harmonie
Apollo, gespreksgroep Ypsilon en De Zaansche Molen.
Henk Bouman, geflankeerd door secretaris Henny van Zaane en penningmeester Piet Cordes sprak in
zijn dankwoord van „Een grote eer. Een waardering voor onze inzet en een stimulans om door te gaan."
Telefoon 6402020
Meldpunt bedreigde panden in de Zaanstreek
Stuit u op een situatie die een bedreiging vormt voor een waardevol historisch pand of een dito buurt?
Er is een meldpunt om dit door te geven, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Hoe eerder wij er
bij zijn, des te groter de kans op redding. Dan kunnen we nog iets moois doorgeven aan de volgende
generatie.

Reactie

Enkele originele etiket/es
waarmee de producten van
de firma Puree waren
voorzien

Van mevrouw B. Vollmann-Petersen ontvingen we
een reactie op een reactie. In de vorige reactie in
Anno nr. 156 (december 2000) naar aanleiding van
het artikel 'Langs joodse bedrijfspanden in de
Zaanstreek (1930-1950), verschenen in Anno 154,
juli 2000, blz. 1549-1553, zijn twee foutjes
geslopen. De moeder van mevrouw B. VollmannPetersen heette niet H. Petersen-Stoel, zoals abusievelijk vermeld, maar H. Petersen-Stock.
Waarvan acte. Een twee fout betreft het bijschrift
bij de foto van de Paree-winkel aan de Frans
Halsstraat 54 te Zaandam. De foto dateert niet uit
1970, maar uit 1939. Mevrouw Vollmann schrijft
daarover: ,,Toen kwamen wij er wonen, nadat het
na het bouwen in 1938 een tijd leeg had gestaan.
We kregen door het hele huis nieuw behang en
schilderwerk! De melkboer en de groenteboer kwamen vragen of we klant wilden worden. Dan leverden ze een week lang gratis. De huur was hoog -35
gulden in de maand- want 't was stand. We woonden
eerst in de Jan Steenstraat no. 3 waar mijn vader
ook zijn werkplaats had. In 1939 heeft hij pas de
winkel aan de Herengracht 16 gehuurd. Een flesje
parfum kostte destijds 35 cent en een klein potje
crème (iets heel nieuws) kostte een dubbeltje. De
mensen vroegen in 1935 nog: 'Crème, wat is dat,
wat doe je daar mee?' Ik ben zelf veertig jaar
schoonheidsspecialiste geweest (de Ie 'Maria
Barbara') en begon met crèmes en lippenstift. In het
begin mocht ik bij niemand lippenstift opbrengen
en aan het eind van mijn loopbaan bij niemand
niet." Zij liet haar brief vergezeld gaan van enige
etiketjes die we u niet wilden onthouden.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis

Annonce
Te koop aangeboden voor verzamelaar:
circa 800 ansichtkaarten van Zaandam,
Zaandijk, Wormerveer en Krommenie uit de
periode 1880 tot 1930. De kaarten zijn zowel in
kleur als in zwart-wit. Alleen in één koop.
Telefoon: 0299-403511.

met een groot gebruiksgemak. Zelfs is er misschien
nog ruimte voor meerdere zaken op deze schijf.
Zodra alles concreet is, krijgt u uiteraard bericht en
wordt u als eerste in staat gesteld deze schijf aan te
schaffen.

Mededelingen van het bestuur

Jubileum
Tegelijk met dit nummer ontvangt u de uitnodiging
voor de jaarvergadering op 24 april a.s. Zoals u ziet
in de agenda zullen we aandacht besteden aan ons
40-jarig bestaan en de activiteiten ter gelegenheid
daarvan. We zijn ons ervan bewust dat niet alle
leden op deze vergadering aanwezig zullen zijn,
daarom lijkt het ons goed om ook op deze plaats
iets uit de doeken te doen van de plannen.
Allereerst streven we ernaar om in de tweede helft
van dit jaar een cd-rom uit te brengen met de
inhoud van alle 40 jaargangen van Anno, in het
besef dat het toegankelijk maken van deze unieke
bron van historische informatie een belangrijke
zaak is. Zoals u aan het stukje hierover in het vorige
nummer hebt kunnen ontlenen, is hiermee veel
werk gemoeid.
Gelukkig zijn wij in contact gekomen met een
instantie die ervaring heeft met dit soort klussen en
die ons veel werk uit handen kan nemen. Ze kunnen
er voor zorgen dat er een professionele schijf ontstaat
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Voorts wordt er gewerkt aan de uitgave van een
boek met foto's en tekst over de belangrijkste
gebeurtenissen en feiten in de Zaanstreek van de
vorige eeuw. Leden zullen deel kunnen nemen aan
een voorinschrijving tegen gereduceerde prijs.

Een hartelijk welkom aan de volgende
nieuwe leden:
Mevr. E. Kraan, Zaandijk
J. Wittebrood, Wormerveer
J. Bennekers, Zaandam
J. Kakes, Zaandam
J. Keijzer, Koog a/d Zaan
K. Beudeker, Zaandijk
R. Tydenman, Zaandam
Mevr. J. Schreuder, Zaandam
C. Hartland, Zaandijk
P. de Vries, Zaandam
J. de Wal, Zaandijk
D. Versteeg, Zaandam
Van der Meulen Timmerwerken, Assendelft
F.D. de Vries, Zaandam

Binnengekomen berichten
Het Nationaal Centrum Monumenten zond ons een
overzicht van het cursusprogramma 2001, opgezet
in samenwerking met het Nationaal
Restauratiefonds en de Rijksdienst voor
Monumentenzorg.
Cursusonderwerpen zijn o.a.: Cultureel Erfgoed,

Restaureren, Financiële Monumentenzorg,
Belvédère, Welstand en Cultuurhistorie.
Volgens de brochure zijn de cursussen bedoeld
voor ambtenaren, maar ook voor particuliere
organisaties, restauratiearchitecten en restauratieaannemers. Inlichtingen tel. 020-6277706,
fax 020-6242536.

De grote ontdekkingen aan de Hogendijk
door Pieter Helsloot

Wie in 1998 hoorde van de sensationele opgravingen aan de Hogendijk in Zaandam spoedde zich
uiteraard naar deze plek. De toeschouwer kreeg een schok, te vergelijken met een ontdekking van
een koningsgraf in Egypte. Vanaf de dijk keek men regelrecht van de 20e eeuw in de 16e en 17e
eeuw. Daar lagen niet minder dan drie blootgelegde houten scheepswerven waarop eens Zaanse
zeeschepen werden gebouwd en waarop ongetwijfeld Czaar Peter voetstappen heeft gezet.
Was het zo bijzonder? Ja, want nog niet eerder
waren scheepshellingen uit die eeuwen in
Nederland teruggevonden. Terwijl eens overal in
de Republiek schepen voor verschillende doeleinden werden gemaakt door bekwame scheepsbouwers, waren de vroegere bouwplaatsen naar
men dacht nergens meer terug te vinden.
Hoe deze werven er uit gezien hebben werd nu
duidelijk. Op de Zaanse historie werd ook nieuw
licht geworpen. Oude bronnen in boeken of
archieven hebben ons op het verkeerde spoor
gezet wat datering betreft, nu fysiek aangetoond
werd dat aan de Voorzaan reeds in de 17e en
zelfs in de 16e eeuw de zeeschepen te water werden gelaten. De geschiedenis moet op dit punt
herschreven worden. Tot nu toe werd aangenomen dat de scheepsbouw hoofdzakelijk plaats
vond vanaf begin 17e eeuw aan de Achterzaan,
beschut door de Hogendam. Een overtoom op de
plaats van de tegenwoordige Damstraat maakte
overhaal mogelijk van de scheepsrompen en dat
versterkte het valse beeld dat men de scheepsbouw vooral aan de noordzijde moest zoeken.

Zeventiende-eeuw se
scheepswerf in Zaandam,
vermoedelijk de werf van
Lijns Teeuwis Rogge. Het
grote huis rechts zou
mogelijk het huis De
Cardinaelen, aan de
Hogendijk hoek Lage Horn
lijn. (Foto afkomstig uit
boek Grondsporen)
1597

Scheepsrecht
De belangstelling voor de vondsten was internationaal. De drukbezochte informatiebijeenkomst
van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
over dit onderwerp op 22 januari j.l. liet zien dat
het belang in de eigen streek begrepen wordt. De
actie van de vereniging om nog zoveel mogelijk
te redden van het oude West-Zaandamse centrum
rond Hogendijk-Lage Horn-Krimp werd er
bovendien mee ondersteund.
Het gaat om een stuk Zaanoever langs de zeer
oude Hogendijk, sinds de 13e eeuw een zeewering
tegen het open IJ. Het zijn de ruim tweehonderd
meter tussen het huidige Zaantheater en het
begin van de William Pontbrug waar het in casu
om gaat (de Hogendijk strekte zich van ouds
naar beide zijden verder uit).
De bewuste buitendijkse lage oever van de Zaan
is ondanks eb en vloed en stormvloeden altijd
een strook geweest benut voor activiteit en
bebouwing. Hoe intens de activiteiten zijn

geweest, is nu wel duidelijk geworden.
De bedrijven die er tot niet lang geleden hebben
gestaan, zullen velen zich nog voor de geest kunnen halen: het scheepsreparatiebedrijf Wed.
Brouwer, het drie verdiepingen tellende massieve
pakhuis van C.Keg's Groothandel (later Albert
Heijn) en de verffabriek van Jan Visser. Een stuk
Zaanwater was er geleidelijk bijgetrokken. Na
1980 verdwenen de opstallen om diverse redenen.
Alle bedrijvigheid komt en gaat, zo gaat het al
eeuwen hier.

Paradoxaal

Ligging van de scheepshellingen A, B, C, D en E
ten opzichte van de Zaan
en de Hogendijk (Tekening
uit boek Grondsporen)

Zoals zo vaak met archeologische vondsten worden
zij mogelijk wanneer ergens nieuwe gebouwen
verrijzen en een bouwplaats moet worden uitgegraven Later wordt het onmogelijk ter plaatse
nog onderzoek te doen, maar korte tijd is het
oudheidkundig onderzoek juist wel mogelijk.
Het onmogelijke leidt paradoxaal tot het mogelijke. Het deed zich alhier zelfs drie keer voor.
Het begon met de bouw van het gigantische
Zaantheater, hoek Hogendijk en Nicolaasstraat.
Dank zij de onvolprezen afdeling ZaanstreekWaterland van de AWN werden toen in de
bouwput vondsten gedaan die teruggingen tot
de middeleeuwen. Hoe belangrijk hier de oude
Zaankant was voor opgravingen werd op slag
duidelijk. Hier werden eigenlijk voor het eerst
restanten gevonden van een scheepshelling in
de Voorzaan, en wel in vijf lagen dikte. In het
themanummer van ANNO/Met Stoom gewijd
aan het Czaar Peterhuisje (nr 139, 1996,
p. 1168/69) is een van foto's voorzien verslag
gedaan van de vondsten.

Tsaar Peter als scheepstimmerman in het huisje op
't Krimp te Zaandam
Olieverf schilderij van
Portman, ongedateerd.

Sarabande
De tweede vindplaats was het aangrenzende
gebied Hogendijk nrs. 9 t/m 15 (oude nummering).
De zich hier bevindende historische houten huizen
werden enkele jaren terug wegens slechte staat
verwijderd (het woord slopen zou een verkeerde
indruk wekken) en zijn inmiddels opnieuw opgebouwd door de firma Somass (zie de uitvoerige
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beschrijvingen van deze reddingsoperatie in
ANNO nrs. 143, 148 en 153 ). Tussen verwijdering en herbouw kon het 'bodemarchief worden
onderzocht. De leiding berustte nu bij J. Gawronsky
en P. Floore van de Universiteit van Amsterdam.
Dit onderzoek, gehouden in maart/april 1998,
bracht, in het kort gezegd, het volgende aan het
licht. De drie nu gereconstrueerde woningen
hadden als voorgangers nog oudere huizen van
omstreeks 1650 en wat betreft nr. 13/15 zelfs van
eind 16e eeuw (deze op een aanwezige kleiterp).
Achter het oorspronkelijk dubbele huis 13/15
werd een scheepswerf aangetroffen uit de periode
tussen 1630 en 1650. Het was weer een treffer.
De derde opgraving, gevolg van de bouw van het
woningcomplex Sarabande, dat sinds kort hoog
boven de oude buurt uitsteekt, was het meest
verrassende. In vrij gave toestand kwamen in de
winter 1998/99 drie houten 'dokken' te voorschijn.

Vijf hellingen

Er zijn dus in totaal vijf scheepshellingen
gelokaliseerd. Over de drie .laatste iets meer.
De scheepswerf het dichtst bij de loopbrug
naar het Eiland had een lengte van 21 meter.
De ondergrond bestond uit zand waarop klei
met houtsnippers waren aangebracht.
Daarop een laag houten balken met planken
erover heen. De onderste leggers waren soms
zware eiken delen van schepen. Deze werf
moet omstreeks het jaar 1600 opgeheven zijn,
maar geeft dus na vier eeuwen zijn bestaan nog
prijs!
De tweede helling heeft te lijden gehad van het
grote pakhuis van Keg dat er in de jaren twintig
van de vorige eeuw bovenop is gezet.
Groepjes heipalen zijn toen bruut door de
harde helling geslagen, wat de nodige moeite
gekost moet hebben. De toppen van die heipalen zijn goed te zien op diverse foto's.
Vanaf de Hogendijk mat de helling maximaal
30 meter en de breedte was 8 meter, iets toelopend naar het water. Aan de zijkanten was er
een nog aanwezige bekisting, zodat er een bak
ontstond. Het geheel liep schuin af naar de
Zaan.
Driemaal is helling op helling gelegd, zeer
waarschijnlijk in verband met verzakkingen.
Volgens dr. Gawronsky kunnen die lagen gedateerd worden als volgt: a. ca. 1550-1575, b.
1600-1625, c. 1625-1670, waarbij zelfs hout is
gebruikt dat ca. 1480 gekapt moet zijn. De
helling zal denkelijk in de 17e eeuw buiten
gebruik gesteld zijn.

Huis van Bes
Dan de derde scheepshelling. Hier werden nog
de fundamenten gevonden van een buitendijkse
woning (nr 19) en een tweede gebouw. Wij
bevinden ons ongeveer tegenover het Huis van
Bes (of De Cardinaelen). De werf was minstens
20 m. lang en ca. 8 m. breed. Op een laag zand
zijn in dit geval twee werklagen met houten
balken en planken aangetroffen. De helling zal
gebruikt zijn vanaf 1590 tot na 1625. Om welke
reden op deze plek de drie scheepshellingen in
de 18e eeuw weer verdwenen, zal nader verklaard
dienen te worden.

Wie meer wil weten over de schat aan gegevens
en aan voorwerpen die bij de opgravingen aan
het licht kwamen, moet kennis nemen van de
publicaties die ongetwijfeld zullen volgen.
Verder hoeft dit niet het laatste archeologische
onderzoek naar vroegere scheepsbouwplaatsen te
zijn. Er hebben tenslotte rond het jaar 1700 wel
50 grootscheepmakerijen in deze streek bestaan,
de kleinere niet meegerekend. Langs de lange
Zaanoevers moeten er nog terug te vinden zijn.
Het is een zaak bij elke verandering aan de
Zaanoevers scherp op te letten.

Verschillende fasen van
het archeologisch werk in

werkput 4. De palennesten
van het 20e-eeuwse pakhuis van de firma Keg zijn
goed herkenbaar. Op de
achtergrond de bebouwing
van de Hogendijk. (Foto's
uit boek Grondsporen)

De boekenverzameling
van Jacob Honig Jansz. Junior
in het gemeentearchief
door Mark Aalderink
Het gemeentearchief Zaanstad beschikt, zoals ingewijden bekend is, over een rijke verzameling
boeken over de Zaanstreek. Het heeft dit bezit vooral te danken aan een onvermoeibare verzamelaar, de oud-burgemeester van Zaandijk Jacob Honig Jansz. Junior (1816-1870). Niet slechts zijn
boekenverzameling maar ook een groot deel van de prenten en archivalia van het gemeentearchief
gaat terug op zijn verzamelwoede. De schilderijen en andere historische voorwerpen zijn bij het
Zaans museum en het Honig-Breethuis terechtgekomen.

Jacob Honig Jansz. Jr.

(Atlas gemeentearchief
Zaanstad)
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Jacob Honig was, zo vertelt ons de doopsgezinde
leraar en historicus Hartog in een biografisch
artikel, al op vroege leeftijd geïnteresseerd in de
Zaanse geschiedenis. Afstammend van een
belangrijk geslacht van ondernemers was hij
eerst verbonden aan de papierproductie. Vanwege
het slechte verloop van zijn onderneming, vooral
door het weren van de nieuwe machinale papiersoort, ging het bedrijf in 1853 failliet. Gelukkig
betekende dit niet de ondergang van Honig zelf,
omdat hij ook actief was in de verzekeringsbranche en tevens makelaar was. In ieder geval
wist hij tijdens zijn leven een grote verzameling
over de Zaanstreek bijeen te brengen.

Na zijn overlijden in 1870 ontfermde de familie
zich hierover, zodat het niet door verkoop verstrooid werd. Een succesvolle tentoonstelling in
1874 van voorwerpen en boeken bracht een aantal
mensen op het idee om een museum voor het
verleden van de Zaanstreek op te richten. De
hiervoor opgerichte commissie kon het echter
financieel niet rond krijgen. De secretaris van
deze commissie, Jacobus Johannes Honig inderdaad, een zoon van Jacob -, tevens de
eigenaar van de collectie, besloot deze te schenken aan de gemeente Zaandijk, toen de tijd daarvoor rijp was. Wegens het overlijden van de
burgemeester in januari 1890 kwam het bewoonde
gedeelte van het raadhuis vrij, dat nu ingericht
werd als oudheidkamer. De eigenaar schonk het
onder beding dat het beheer van de verzameling
in handen van een vereniging werd gelegd. Al in
1890 was het zo ver, de "Vereeniging tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandsche oudheidkundige verzameling Jacob Honig Jsz. Jr."
was een feit.

gemeentearchief aan de Hoogstraat in Koog aan
de Zaan terecht. Hierdoor bleef zij openbaar toegankelijk.

Gerrit Jan Honig - een andere zoon van Jacob werd conservator van de oudheidkamer. Onder
zijn voortvarend beheer werd de collectie aanzienlijk uitgebreid. Zelf geen onverdienstelijk
historicus, met een ruime belangstelling voor de
Zaanstreek, erfde hij de verzameldrang van zijn
vader.
Eén van de belangrijkste wapenfeiten van Gerrit
Jan was het opstellen van een catalogus die in
1900 verscheen. Deze catalogus is een fraai
staaltje van bibliografische vakkunde. Naast een
uitgebreide weergave van de titel en gegevens
over de uitgever, bevat het interessante commentaren. Voortreffelijke registers completeren het
meesterwerk.
De verzameling werd voortdurend uitgebreid
met nieuwe en 'oude' aanwinsten, de jaarverslagen van de "Vereeniging" legden hiervan verslag
af. Door ruimtegebrek raakte de verzameling
verspreid over diverse lokaties in Zaandijk en
Koog aan de Zaan. Uiteindelijk kwam de verzameling, die immers het eigendom van de
gemeente was, in december 1987 in het

Nog niet genoemd zijn de handgeschreven werken.
Deze maken een niet minder belangrijk deel uit
van de verzameling. Dit onderdeel roept om een
nadere beschrijving en ontsluiting, maar is tot
nog toe, zelfs in de genoemde Honig-catalogus,
een ondergeschoven kindje. In de beschrijving
van handschriften is de laatste tijd meer eenheid
gekomen door algemener gehanteerde regels,
zodat een mogelijk beschrijvingsproject zich
hierbij kan aansluiten.

De verzameling oude drukken
en handschriften
In de collectie oude drukken bevinden zich,
naast algemene historische werken, zoals P. C.
Hooft's Historiën, allerlei werkjes die betrekking
hebben op de Zaanstreek. Van Zaanse schrijvers,
zoals de eerste geschiedschrijver Hendrik Jacob
Soeteboom, en de "Wormerveerse Cats" Jan
Claesz Schaep, zijn allerlei uitgaven voorhanden.
Overheidspublicaties, boeken die de scheepvaart
behandelen, kerkelijke geschriften, reisverhalen,
boeken over molens en gelegenheidswerkjes
maken de collectie compleet. Een boeiend voorbeeld van de laatste categorie zijn de bruilofts-,
overlijdens- en verjaardagsgedichten, vaak
enkelzijdig op grote vellen gedrukt - de zogenaamde plano's.

Gerrit Jan Honig
(Uit: Karakterschets.
Gerrit Jan Honig, 1915)

Afbeelding uit de Geometria
of Lantmeetconst van Jacob
Clausen Schoorel.
Een examenstuk voor het
Hof van Holland.
(Bilbliotheek gemeentearchief, bergnummer 3 E 7)
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De verzameling handschriften is minstens zo bijzonder als de boekenverzameling. Hierin bevinden
zich aantekeningen van Zaanse personen over bijzondere gebeurtenissen, dagboeken, reisverhalen,
lijsten van mensen die in bepaalde jaren overleden
zijn, aantekeningen van preken en handgeschreven
teksten die bedoeld waren om uitgegeven te worden. Deze opsomming is slechts het topje van de
Zaanse ijsberg. Hiermee wordt het belang en het
unieke van de collectie in het gemeentearchief
onderstreept. Veel van deze bronnen wachten nog
op gebruik voor historisch onderzoek.

De ontsluiting van de verzameling:
het proces van de digitalisering
Hoe staat het nu met de boekenverzameling? Het
gemeentearchiel' streeft ernaar deze op peil te
houden. Geprobeerd wordt om alles wat over de
Zaanstreek verschijnt te verwerven. De bibliotheek is voor bezoekers toegankelijk middels een
kaartsysteem. Het is hierdoor ontsloten op
auteur, titel en rubrieken. Daarnaast kan ook
literatuur over een persoon gezocht worden in de
bak "Personalia". Hoewel het kaartsysteem volledig en accuraat is, kleven er toch veel bezwaren aan. Naast het gebruikelijke devies dat het
ouderwets is in dit computertijdperk, zijn de
zoekmogelijkheden beperkt en tijdrovend.
Bovendien is de catalogus alleen te raadplegen
door een bezoek aan het gemeentearchief; een
recente gedrukte catalogus is er niet.
Veel bibliotheken hebben de stap tot de digitalisering van hun bestanden al gezet. Het gemeentearchief werkt daar inmiddels ook aan. Hoewel
intern al sedert enige tijd een digitale catalogus
beschikbaar is, die overigens nog niet optimaal
is, moet er nog veel gebeuren om dit ook voor
overige gebruikers toegankelijk te maken.
Eén van de wensen voor de toekomst is dat de
catalogus via internet "worldwide" toegankelijk
wordt. Dan kunnen geïnteresseerden in de
geschiedenis van de Zaanstreek uit de hele
wereld de catalogus raadplegen. En dat is nodig
ook, want in de collectie bevinden zich vele
exemplaren die elders niet beschikbaar zijn. Dit
geldt niet alleen uitgaven in eigen beheer, maar
vooral het oudere drukwerk. Dit is het terrein
van mijn project. Deze oude collectie, die men
nu - helaas - nog zo weinig gebruikt, ben ik als
stageopdracht voor de studie
"Boekwetenschappen" van de Universiteit van
Amsterdam uitvoeriger aan het beschrijven in
een geautomatiseerd bestand.

In de eerste plaats concentreer ik me op het
drukwerk vóór 1800, omdat er een ongeschreven
norm is die het oude drukwerk, verbonden aan
het procédé van de houten drukpers, tot dit jaartal laat lopen. Mede omdat het project geïnspireerd en qua beschrijvingsregels genormeerd is
door het zogenaamde STCN-project. De Short
Title Catalogue Netherlands is een project dat bij
de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
wordt uitgevoerd, dat als doel heeft de boekenproductie in Nederland van 1600 tot 1800 te
beschrijven. In de eerste instantie beschrijft men
slechts de verzamelingen van de Koninklijke
Bibliotheek, de bibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam, de bibliotheek van de
Rijksuniversiteit Leiden en de
Universiteitsbibliotheek te Utrecht. De resultaten
zijn te zien in een geautomatiseerd bestand dat
online raadpleegbaar is in de meeste bibliotheken. Voor dit STCN-project zijn uitvoerige regels
opgesteld, die ik voor mijn project ook gebruik.
Het grote voordeel van een uitvoerige beschrijving boven de oude Honig-catalogus is gelegen,
naast de betere zoekmogelijkheden, in het duidelijker onderscheiden van verschillende uitgaven.
Waarom is dit nodig? Het lijkt immers zo eenvoudig: men neme het jaartal en de uitgever,
eventueel nog een vermelding van de druk, en de
editie is vastgesteld. "Helaas" gaat dit niet op
voor oudere drukken. Neem nu bijvoorbeeld het
verschijnsel "titeluitgave". Een oude truc van
veel boekhandelaren, die daarom vaak terecht
een slechte naam hadden, was om een slecht
lopende publicatie te voorzien van een nieuw
titelblad. Hierop stond te lezen dat het om een
nieuwe druk ging, die aanmerkelijk uitgebreid en
verbeterd was. Misleiding dus, om het publiek
aan te zetten het boek te kopen.
Een gedegen beschrijving van een oude druk
maakt het ook mogelijk om een vergelijking op
afstand uit te voeren. Wanneer in een andere
bibliotheek een ander exemplaar of druk van hetzelfde werk aanwezig is, kan men de uitgave
vergelijken door een aantal formules van de
beschrijving te controleren. Op de technische
details van deze formules ga ik niet verder in,
maar zal door een voorbeeld aangeven wat er
zoal van een boek beschreven wordt.

Een voorbeeld

Afbeelding uit het Order van
het manuaal, der exercitie
van Jan Jacobsz. Kolles. Een
bijzonder fraai handschrift
uit de collectie (Bibliotheek
gemeentearchief,
bergnummer 00.554)
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Als voorbeeld wordt de volledig onbekende
Zaanse figuur Casparus Schonou onder de loep
genomen. In het dagelijks leven was hij boekbinder, en daarom, zoals velen in die tijd, waarschijnlijk ook boekhandelaar, "in de
Moolenbuurt" in West-Zaandam. Het gemeentearchief bezit van hem drie kleine dichtwerkjes.
De vroegste uitgave die van hem bekend is. is de
Rym-chronyck, die in 1658 uitkwam. In 1661
volgde de Deught en waerheyts t'samen-spraeck.
Tenslotte kwam hij met de Sardammer lof in
1663.
Op het laatste dichtwerkje, een klein boekje van
zes bladen, ga ik nader in. Het is één van de vele
unieke exemplaren in de bibliotheek. Juist zulke
kleine geschriftjes, die ook wel pamfletten
genoemd worden, zijn vaak uiterst zeldzaam. In
vroeger tijden waren dit veelal wegwerpartikelen,

S A R D A M M E R LOF,
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Casparus Schonou:
Sardammer lof.
(Bibliotheek gemeente
archief, bergnummer
00.038)

Tot Sardam, voor den Aucheur, 1

vergelijkbaar met onze kranten en reclamefolders.
De Sardammer /o/en de overige dichtwerken
van Schonou hebben, zoals gebruikelijk in die
tijd, een diep morele lading. Het gedicht
beschrijft de drukke bezigheden in Zaandam
rond het midden van de zeventiende eeuw.
Jubelend vermeldt Schonou de economische
vooruitgang, de grote gebouwen, schepen, rederijen en natuurlijk de molens. Verschillende
beroepen krijgen daarna de nodige aandacht.
Soms zijn de vergelijkingen wat vreemd, neem
nu bijvoorbeeld de volgende strofen.
Onse packhuysen staen aen 't water wel gereet:
Ons vrouwen desgelijx lanck, smal, sommige breet.
In het exemplaar van het gemeentearchief heeft
een oplettende (vrouwelijke?) lezer, misschien
wel volgens de oorspronkelijke bedoeling, het
woord "vrouwen" gewijzigd in "werven".
Schonou vervolgt zijn gedicht met een waarschuwing. De oorsprong van al de zegenrijke
weldaden van Zaandam is God, aan wie men
daarom dankbaarheid verschuldigd is. Het grote
gevaar van de overvloed is hoogmoed en pronkerij.
Als tegengif brengt Schonau de inwoners de
rampen in gedachten die als oordelen van God
Zaandam in het verleden teisterden. Een ieder
moet daarom de kwade wegen verlaten. Met een
wens besluit Schonou zijn gedicht. Groey, bloey,
en was Sardam, Godt u met seegen hou,
Vruchtbaerlijck voort en voort, wenst Casparus
Schonou.
1602

Aan een gemiddeld pamflet valt natuurlijk veel
minder te beschrijven dan aan een uitgebreid
driedelig werk over de Nederlandse geschiedenis.
Naast een weergave van de titel en gegevens
over de uitgever, wordt ook de inhoud gepresenteerd. Veel aandacht schenk ik aan het voorwerk:
voorwoorden, gedichten en andere teksten die
voor de hoofdtekst gedrukt zijn. In dit geval gaat
het om een aantal lofdichten op het werkje van
Schonou door Zaanse dichters, de bekende uitgever
Willem Symonsz Boogaert uit Wormerveer en
twee onbekenden, Job Pietersz Craling en Pieter
Jacobsz de Gy uit Wormerveer. In dit pamflet
komen geen afbeeldingen voor.
Van afbeeldingen wordt een omschrijving of titel
ingevoerd en de naam van de tekenaar, schilder
of graveur. Voor het formaat en de opbouw van
het boek zijn ingewikkelde formules voorhanden,
waarmee ik u niet zal vermoeien. Hetzelfde geldt
de zogenaamde vingerafdruk, een methode om
uitgaven van elkaar te onderscheiden.
Afhankelijk van de complexiteit van het boek
zijn deze formules moeilijker of makkelijker op
te stellen. Vervolgens wordt nog iets over de
band gezegd, in dit geval een omslag van vrolijk
gemarmerd papier. Ook vroegere eigenaars van
boeken zijn van belang, aanwijzingen hierover
worden genoteerd. In het werkje van Schonou
komt een ex libris van Jacob Honig Jansz Jr. en
van de hierboven genoemde "Vereeniging" voor.
Om het werk ook op onderwerp te kunnen vinden
worden trefwoorden toegekend. Tenslotte worden
verwijzingen naar bibliografieën en annotaties
toegevoegd.

Al met al hoop ik duidelijk gemaakt te hebben
dat het degelijk beschrijven van een oude druk
behoorlijk arbeidsintensief is, wat vooral opgaat
voor grotere werken. Wanneer de beschrijving
van de collectie oude drukken afgerond is, wat
vanwege de omvang van de bibliotheek niet binnen
mijn stageperiode mogelijk is, kunnen zowel
(amateur-)historici als overige geïnteresseerden
makkelijk gegevens vinden over gebeurtenissen
en personen in de Zaanstreek in vroeger tijden.
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Van Dik Trom tot Kameleon
In het Molenmuseum in Koog aan de Zaan wordt 21 april een tentoonstelling geopend over
Zaanse kinderboeken en kinderboekenschrijvers.Centraal staan de 'grote vier' van de Zaanstreek
wiens boeken destijds door kinderen in het hele land verslonden werden: C. Joh. Kieviet (Dik Trom),
Cor Bruijn (Keteltje), Dick Laan (Pinkeltje) en Hotze de Roos (Kameleon).
In de tentoonstelling wordt hun verbondenheid met de streek getoond.
De Zaanse 'grote vier' hadden gemeen dat zij
boeken voor de jeugd schreven, maar voor het
overige hadden zij een compleet verschillende
achtergrond. Twee waren onderwijzer (Kieviet
en Bruijn), één was fabrikant (Laan) en één was
timmerman (De Roos). Bruijn en Laan werden
in de Zaanstreek geboren en trokken er later weg

(Laan reeds als schooljongen), Kieviet was veertien jaar schoolhoofd in Zaandam en De Roos
trok als 25-jarige naar de Zaanstreek, waar hij

Dick Laan stamt van de fabrikantenfamilie Laan.
Hij kwam in 1894 in Wormerveer ter wereld en

werd bekend met zijn Pinkeltjesboeken. Voordat
hij deze boeken schreef, had hij al enkele jongensboeken op zijn naam staan. De bekendste
ervan is de Berg M. Zelf vond hij dat zijn beste
boek. Behalve schrijver was hij ook een bekend
cineast en fotograaf. De ervaring als cineast verwerkte hij in zijn jeugdboek Het circusjong.

tot zijn dood bleef wonen. Juist die verschillende

Hotze de Roos kwam in 1934 in Krommenie

achtergronden en levenslopen maken dat
de 'grote vier' tezamen een afspiegeling
' vormen van de Zaanse samenleving, van de
Zaanse bevolking. Een bevolking die in z'n
mentaliteit sterk werd gevormd door het eeuwenlang werken In de windmolens, die ook
geregeld een rol spelen in de kinderboeken.
Bij het samenstellen van de expositie 'Van Dik
Trom tot Kameleon' werd met name gezocht
naar de verbondenheid van de Zaanse jeugdboekenschrijvers met het gebied waar zij woonden
en/of werkten. Ook daarin bleken zij onderling
zeer uiteenlopend.

wonen en bleef hier tot zijn dood in 1991.

De

avonturen van Hielke en Sietse met hun boot de
Kameleon zijn tot op de dag van heden razend

populair. Bij jong en oud en hebben een enorme
verzamel waarde! De verhalen spelen zich weliswaar af in Friesland , maar Hotze putte ook vaak
inspiratie uit zijn woonomgeving: molen de

Woudaap, de Ham, het Uitgeester- en het
Alkmaardermeer. Agent Zwart, met wie de

schippers van de Kameleon het regelmatig aan
de stok had, moet bijna in levende lijve in
Krommenie rondgelopen hebben.
Naast deze 'grote vier' schenkt de expositie ook

C. Joh. Kieviet was van 1903 tot 1917 onderwijzer
in Zaandam. Vrijwel iedereen kent het boek Dik
Trom, maar Kieviet schreef ook een flink aantal
historische Zaanse jeugdromans, spannende verhalen over de Spaanse of de Franse tijd of over
het bezoek van tsaar Peter de Grote aan
Zaandam. Bekende titels zijn: In den Otter, De
zeerover van Oostzaan en De Kennemer vrijbuiter.
Cor Bruijn werd in 1883 in Wormerveer geboren en schreef twintig boeken over de streek,
waaronder negen kinderboeken. In veel daarvan is het leven van alledag heel goed
beschreven, met name hoe er gewerkt werd
op de molens en in de fabrieken. Bekend is
Keteltje in de Lorzie, het verhaal van een
arme jongen die in een oude schuur woont, die
de Lorzie wordt genoemd. Dat is een verbastering van het woord logies. De Lorzie
stond op de plaats waar nu zandhandel Floris in Wormer
is gevestigd. Maar ook de
andere boeken zijn prachtig; van Rinke Luit de vrolijke veerman tot Bram en
Aart op zomervaart en niet te
vergeten zijn eerste kinderboek
Langs den Waterkant uit 1917,
dat zich afspeelt rond pakhuis

Archangel op het Noordeinde in
Wormerveer. Een feest van herkenning van het waterrijke landschap
van vroeger waar kinderen nog de
ruimte hadden om te spelen.
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aandacht aan andere Zaanse jeugdboekenschrijvers en aan schrijvers die hun boeken in de

Zaanstreek situeerden. Schrijvers van vroeger,
maar ook schrijvers die nu in de Zaanstreek werken en bezig zijn naam te maken. Zo wordt ook
een link naar de toekomst gelegd en naar de
belevingswereld van kinderen in de 21e eeuw.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 21 april
t/m 10 juni 2001 in het Molenmuseum. Tijdens

de opentelling zullen er extra activiteiten worden
georganiseerd die vanaf april te vinden zijn op

de website: www.zaansemolen.nl

Historisch voegwerk, wat er mee te doen?
door René Prins
Omwille van esthetische redenen gebeurt het nog steeds te vaak dat van monumenten en nietmonumenten het voegwerk vervangen wordt terwijl dat voegwerk nog gaaf is. Het motief voor het
geheel vervangen van voegwerk is vaak het vlekkerige van een gevel als het voegwerk plaatselijk
hersteld is.
Men wil tegenwoordig een 'sprekende' voeg,
waarbij de vorm, kleur en dikte duidelijk contrasteren ten opzichte van de baksteen. Maar de
cultuurhistorische waarde van de gevel wordt
aangetast als het historische voegwerk onnodig
wordt vervangen. Het gaat niet alleen om gaaf
voegwerk uit de 17e, 18e en 19e eeuw, maar ook
uit de 20e eeuw dat tegenwoordig onnodig wordt

Voegwerk met een dagstreep
Vanaf het begin van de 13e eeuw tot het midden

chemisch reinigen of stralen van gevels.

van de 19e eeuw werd bij de belangrijkere
gevels met een dagijzer en een rij tijdens het
metselen een doorgaande streep van l tot 3 mm

vervangen. Om maar niet te spreken over het
In dit artikel worden de meest toegepaste voegen

breed in de platvolle lintvoegen aangebracht. De

beschreven en ook hoe dat hersteld moet worden. Het zal ook blijken dat wij zuinig moeten
zijn op het historische voegwerk en dat het

redenen hiervoor waren: l. door het V-vormige

boven en onder gedrukt en vulde alle gaten tus-

behouden daarvan meer dan de moeite waard is.

sen de voeg en de stenen; 2. de voegspecie werd

Historische beschouwing

meer verdicht, waardoor er minder kans op
krimp van de voeg ontstond; 3. het voegwerk

profiel van het dagijzer werd de specie naar

Voegwerk is het zichtbare gedeelte van het materiaal dat de stenen in metselwerk samenvoegt.
Voegwerk bestaat uit stootvoegen (staande voegen) en lintvoegen (liggende voegen). Bij tempels in Griekenland werd het natuursteen glad
geslepen en zonder voeg op elkaar gestapeld.
Visueel gingen die samengestelde delen naadloos in elkaar over. Bij het metselen van de binnenzijde van bakstenen middeleeuwse torens
werd de kalkspecie volledig over de stenen uitgespreid en bij het aandrukken van de volgende
laag werd de ruimte tussen de stenen volledig
met specie opgevuld (vol en zat). De uitpuilende

kreeg een strakker beeld; 4. werd een gevel alsnog geschilderd dan gaf de streep een richting

specie werd daarna over de gemetselde muur uitgesmeerd. De oneffenheden van de muur werden

voeg steekt iets buiten het gevelvlak en geeft
daardoor een strakker beeld. Om een zo strak

dan weggewerkt en plaatselijk bleef de buitenhuid van de baksteen in het zicht. Wilde men

mogelijke lintvoeg te krijgen, werd eerst de

toch de voegen in het zicht hebben, dan werden
die voegen op het oorspronkelijke muur- of
pleisterwerk geschilderd. De architectuur en de
historische waarden van het metselwerk na de

middeleeuwen worden bepaald door de metselstenen, de voegen en het patina. Het patina is het
donker verkleurde en waterafstotende buitenste
laagje op de voorkant van de stenen.

voor het schilderen van de schijnvoegen.

Voegwerk gesneden of geknipt
In de 18e eeuw werden voor gevels van voorname huizen de zgn. keurstenen gebruikt. Deze
roodbruine of zwartbruine stenen waren strak

van vorm maar nog niet maatvast. Om toch een
zo strak en regelmatig mogelijk gemetselde

gevel te krijgen werd tijdens het metselen de
lint- en stootvoegen langs de kanten van de stenen bijgesneden of bijgeknipt. De snij- of knip-

stootvoeg en daarna de lintvoeg aangebracht. Het
kwam voor dat sommige stootvoegen in het metselverband niet boven elkaar zaten. Op de juiste
plaats werd dan een kras in de steen aangebracht

en als stootvoeg afgewerkt. De stootvoeg die niet
goed zat werd met een gekleurde specie gevuld.
Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw ging men
zover dat de lintvoegen een dikte van 3 tot 6 mm

en de stootvoegen een dikte van O tot l mm kre-

Als gevolg van brandveiligheidsvoorschriften in

gen. In dit geval werden de stenen aan de achterkant taps gemaakt om toch voldoende vette kalkspecie tussen de stenen te krijgen. Vanwege de

de steden werden er na de middeleeuwen steeds

dunne voegen werd er geen of heel weinig zand

meer bakstenen toegepast. In de grote steden
verdwenen pas in de 17e en 18e eeuw de houten
voor- en achtergevels. Het formaat van de stenen
en de dikte van de voegen werden steeds kleiner.

in de specie gebruikt. De uitpuilende specie van
de lintvoegen werd gesneden en de uitpuilende
specie van de zeer dunne stootvoegen werd platvol afgewerkt of toch iets gesneden. Om het
metselwerk sterker en waterdichter te maken

Voegwerk platvol

De samenstelling van de schelpkalkspecie werd
vetter en minder grof doordat de techniek van
schelpen branden en blussen tot kalk steeds beter
werd. In plaats van het uitsmeren van de specie

tot een dunne pleisterlaag werd tijdens het metselen de nog uitpuilende specie met een voegijzer aangedrukt tot een platvolle voeg gelijk met
de voorkant van de stenen. Een variant op de
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platvolle voeg is waarbij de lintvoeg niet verticaal was, maar iets schuin naar achteren. Door
de schuine stand van de lintvoeg werd een lichte
schaduwrand verkregen.

werd er tras aan de kalkspecie gevoegd (tras is
gemalen tufsteen). Er is nog veel gaaf 18e-eeuws
gesneden voegwerk aanwezig. Ondanks de
krimpscheurtjes in de voegen is de kwaliteit van

het voegwerk door de kalkhoudende stoffen
zoals marmerpoeder vaak nog goed. Tot in het
begin van de 19e eeuw was het gebruikelijk dat

de metselspecie direct ook als voegspecie werd
gebruikt. Daarna werd het metselwerk l ,5 tot 2
cm diep uitgekrabd en naderhand gevoegd.

Portland cement
In de 19e eeuw werd het mogelijk door nieuwe
bakprocessen een hardere baksteen met een constantere kwaliteit te produceren. Maar doordat de
zachte kalkspecie nog steeds werd toegepast kon
er geen goede hechting met de hardere steen ontstaan. In 1824 werd het Portland cement uitgevonden. Met deze cement werd de metselspecie
harder en sterker terwijl de traditionele kalkspecie taaier en zachter was. Men dacht door
Portland cement een grotere levensduur van het
metselwerk te krijgen door te metselen met een
kalkmortel en te voegen met een cementmortel.
Door die verschillende speciesoorten ontstond er
door de hardere voeg vorstschade in het metselwerk doordat het vocht in de muren niet door de
voeg naar buiten kon uittreden. Ook door de uitvinding van Portland cement werden bij restauraties in de 19e eeuw oude zachte muurgedeeltes
vervangen door hardere stenen gemetseld met
Portland cementspecie. Hier ontstonden spanningsverschillen in het metsel- en voegwerk.

Verdiepte voeg
In de 20e eeuw werden veel terugliggende lintvoegen van Portland cement in combinatie met
een harde steen toegepast. De metselspecie
vormde tevens de voegspecie. Dit was om architectonische redenen, maar onderhoudstechnisch
was het een goede oplossing omdat de voegen
niet kunnen uitvallen. Wel kan de gevel gevoeliger zijn voor regenwater door de terugliggende
lintvoeg.

Onderzoek vóór
het herstel van voegwerk
Voorafgaande aan het herstellen van voegwerk
dient eerst een onderzoek gedaan te worden naar
de oorzaak van de schade aan het voegwerk en
de technische en historische staat van het voegwerk. Onderzocht moet worden:
- overmatige vochtbelasting van het metselwerk
door lekkende goten of regenwaterafvoeren;
optrekkend vocht en vochttoevoer naar de voet
van de muur; activering van zouten die de voegen eruit kunnen drukken.
- Restanten van het oorspronkelijke voegwerk op
beschutte plaatsen, zoals onder goten en lijsten,
op die plaats is het oorspronkelijke gave voegwerk vaak nog aanwezig.
- De hardheid van de voeg in relatie tot de hardheid van de metselsteen. De hardheid van de
voeg kan gemeten worden met een voeghardheidsmeter.
- De in het verleden uitgevoerde reparaties aan
historisch voegwerk die niet goed zijn uitgevoerd.

vaak Portland cement daarin hebben niet die
samenstelling zoals dat vroeger was. De voegspecie moet in een goede verhouding gemengd
zijn. Wanneer er veel zouten in een gevel aanwezig zijn of wanneer er met een cementspecie
gemetseld is, kan van kalk of traskalk als bindmiddel worden afgeweken.
Het verwijderen van afgekeurd voegwerk kan
maar op een paar manieren, met de hand uitschrapen of uithakken of met perslucht en een
diamantschijf voegen dun inslijpen en met perslucht en een dun beiteltje voldoende diep uithakken. Met het dun inslijpen krijg je ruimte in de
voeg waardoor het uithakken makkelijker gaat.
Bij het alleen breed uitslijpen of uithakken kan
er blijvende schade ontstaan aan de voorkant van
de stenen. Elk ander gereedschap voor het verwijderen van restanten van oude voegen is
mogelijk zo lang de stenen en het nog gave
voegwerk niet beschadigt.
Na het verwijderen van het voegwerk moeten de
voegopeningen met water goed schoongemaakt
worden en vochtig gehouden worden in verband
met een goede hechting van de stenen met de
voegmortel. Het gebruik van (verdund) zoutzuur
is ten zeerste af te raden omdat elk zuur het metsel- en voegwerk aantast en zuren blijven doorwerken in het metselwerk. De voegspecie mag
niet te snel verharden, dus mag er niet in de
volle zon gevoegd worden. Nadat het voegwerk
vervangen is, moet het tegen uitdrogen
beschermd worden door met weinig water vochtig te houden. Kalk- en traskalkvoegen zijn zeer
gevoelig voor vorst en het is dan ook af te raden
om in een vorstperiode te voegen.

Waarde
In de Zaanstreek is er nog veel gaaf 18e-, 19een 20e-eeuws voegwerk aanwezig. De waarde
daarvan is groot en bij restauratiewerkzaamheden moet daar behoedzaam mee worden omgegaan. Met het oorspronkelijke voegwerk is een
gebouw te dateren en legt het een verband met
het verleden. Met het geheel vernieuwen van het
voegwerk lijkt het alsof de gevel opnieuw
gemetseld is en is het oorspronkelijke materiaal
geheel verdwenen. Het is acceptabel dat na een
restauratie een gevel er 'vlekkerig' uitziet.
Zonodig kan het nieuwe werk worden bijgekleurd met wat gootdrek, waardoor de nieuwe
voeg minder contrasteert met de verweerde originele voeg. Behouden van een licht beschadigde
maar nog goed functionerende voeg gaat voor
geheel vernieuwen!

Bronnen:
Rijksdienst voor de Monumentenzorg:
Restauratievademecum
Praktijkboek Instandhouding Monumenten
Informatiebladen Restauratie en Beheer

Corn. F. Janssen:

Het feitelijke herstel van voegwerk
De samenstelling van de oude metsel- en voegmortel kan een leidraad zijn bij de keuze van de
nieuwe voegspecie, mits die oude mortel geen
veroorzaker is van de schade. Het gebruik van
kalk of traskalk als bindmiddel is een goed uitgangspunt, de huidige kant-en-klaarspecies met
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Restauratietechnieken en Monumentenzorg

Haslinghuis-Janse:
Bouwkundige termen
S. de Jong en J. Schipper
Gebouwd in de Zaanstreek

Bronnen bij dateren van gevels:
S. de Jong en J. Schipper:
Gebouwd in de Zaanstreek
Blees aan de Westzijde:
Geschiedenis van de Molenbuurt
Carla Rogge en S. De Jong:
Themanr. 4 Anno 1961, aug. 1991
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Overzicht foto's
van voegwerk van gevels in Zaandijk,
Koog aan de Zaan en Zaandam.
(De vermelde jaartallen zijn, voor zover achterhaald, het bouwjaar van de genoemde gevels)

Zaandijk, Lage d ijk 104, 1752, voorgevel voormalig raadhuis. Gesneden voegen in de voorgevel recentelijk geheel vernieuwd, de stootvoegen
zijn op gehakt.

Zaandijk, Lagedijk 96, 1752, voorgevel woonhuis. Gaaf bewaard gebleven authentiek 18eeeuws metselwerk met een gesneden voeg.

Koog aan de Zaan, Hoogstraat 17, 1861, vooren zijgevels voormalige doopsgezinde pastorie.
Gevels zijn recentelijk uitgehakt, gestraald en
geheel vernieuwd met een gesneden voeg. De stenen zijn door het stralen beschadigd en de voegen zijn te breed. Ook deze gevel is nu als
'nieuw'. Sommige voegen laten nu al los doordat
de oude voegen niet goed zijn uitgehakt.

Koog aan de Zaan, Vermaningstraat, 1872, zijgevel doopsgezinde vermaning. Het gesneden
kalkrijke voegwerk laat op sommige plaatsen
los. De voegen hebben geen hechting met de stenen. De voeg is niet in overeenstemming met de
achterliggende metselspecie.

Koog aan de Zaan, Zuideinde 83, 1860, zijgevel
De Kogge. Een aanheling van nieuwe strakke
stenen en het platvolle voegwerk is niet in overeenstemming met het bestaande metsel- en voegwerk.

Koog aan de Zaan, Raadhuisstraat 86, 1907,
voorgevel voormalig raadhuis. De gesneden
voegen zijn uitgehakt en de gevel is gestraald en
geheel afgewerkt met een gladde platvolle voeg.

Zaandam, Westzijde 258, 1790, voorgevel voormalig kantoorpand. Recentelijk zijn de gesneden
voegen uitgehakt en is de gehele gevel vernieuwd
met een gesneden voeg. Onder de goot waren
restanten van gesneden lintvoegen en zeer dunne
platvolle stootvoegen. De stootvoegen zijn op gehakt en een dun gesneden voeg is aangebracht.

Zaandam, Westzijde 245, voorgevel bedrijfspand. Een originele verdiepte lintvoeg van
Portland cement, de stootvoegen zijn platvol
gevoegd. Het metsel- en voegwerk is goed
bewaard gebleven.

Zaandam, Stationsstraat 6, 1714, voorgevel
voormalig doopsgezind weeshuis. Gaaf bewaard
gebleven metselwerk en gesneden voegwerk met
lichte krimpscheuren, plaatselijk gerepareerd.
De lint- en stootvoegen zijn zeer dun.

Zaandam, Westzijde 208, 1730 en Westzijde 210,
1375, voorgevel voormalig hervormd weeshuis.
Het oudste voegwerk uit 1730 is recentelijk uitgehakt en geheel vernieuwd. Het voegwerk uit
1875 is nog gaaf aanwezig en plaatselijk hersteld met een te harde Portland cementvoeg.
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Zaandam, Westzijde 38, circa 1720, voorgevel
koopmanshuis. Een goed voorbeeld waarbij de
stenen nauwelijks stootvoegen hebben en platvol
zijn. De lintvoegen zijn gesneden. Het voegwerk
is in redelijke staat, onder de kozijnen is het
voegwerk uitgespoeld.
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Zaandam, Westzijde, 1680, Westzijderkerk.
Platvol gevoegd metselwerk, op verschillende
plaatsen platvol gerepareerd.

Bord over 'J. van Vleuten'
herinnert aan 1813 én 1913
door Henk Borst
Na enige omzwervingen is een ovaal houten bord terugggekeerd in de Zaanstreek. Vermoedelijk is
het gemaakt in november 1913, toen men in Zaandijk uitgebreid terugblikte op het jaar 1813,
waarin de Fransen uit Nederland vertrokken. Foto's uit 1913 zouden hier nader bewijs voor kunnen leveren.
Zaandammer Wiljan Versteeg koeht het bord
vorig jaar op een veiling 'ergens in het oosten
van het land'. ,,Waar het vandaan komt is verder
niet te zeggen," vertelt hij. „Er kwamen daar ook
tekeningen van Frans Mars onder de hamer,
waarschijnlijk uit dezelfde hoedel. Ik kocht het
bord omdat ik vind dat het in de Zaanstreek
thuishoort." Het bord prijkte vanaf november in
de etalage van De Schatten van de Tsaar,
Versteegs winkel aan de Hogendijk.
De tip dat het bord met '1813' uit 1913 zou kunnen stammen kreeg Versteeg van een van de
bezoekers die in de winkel geïntrigeerd de tekst
onder de loep namen.
Op het bord staat: 'Ik ben, geloof mij vrij, / voor
geen uitheemsche franje / Maar wel opregt
gezind / Voor Neêrland en Oranje. / J. van
Vleuten - Zaandijk.'
Wiljan Versteeg met het
houten bord, gefotgrafeerd
voor zijn winkel
De Schatten van de Tsaar
aan de Hogendijk

„Het leek meteen al vreemd dat deze moderne
schreefloze letter in 1813 geschilderd zou zijn,"
aldus Versteeg. „Wie weet heeft men deze tekst
in 1913 opgevist uit de dagboeken van Van
Vleuten."

De Van Vleuten op het bord zou namelijk heel
goed de J. van Vleuten (1765-1835) kunnen zijn
die als Zaandijks bestuurder betrokken was bij
allerlei ontwikkelingen voor, tijdens en na het
Franse bewind in Nederland (1795-1813). Hij heeft
daar een uitvoerig dagboek over bijgehouden.
In november 1813 vertrokken de Fransen uit
Nederland, dat ze in de loop van 1794 en 1795
onder generael Daendels hadden ingenomen. Ze
waren in 1795 hartelijk ontvangen, vooral door
de patriotten, die nu de macht van de Oranjes
gebroken zagen. Het nieuwe bewind viel echter
niemand mee, door de hoge belastingen om de
oorlogskosten op te brengen, de gedwongen
dienstplicht en economische beperkingen die de
handel stillegden. Na het vertrek van de Fransen
was het natuurlijk voor velen van belang zo goed
mogelijk te verdedigen dat men 'eigenlijk' al die
tijd tegen de Fransen was geweest. Die rechtvaardiging klinkt door in de tekst op het bord.

De feestelijkheden waar het bord in kan zijn
gebruikt, zijn aangekondigd in de Zaanlandsche
Courant. De jaargang van 1913 vermeldt voor
10, 11, 12 en 13 november het houden van lange
wandeltochten door Zaandijk en diverse wedstrijden. Men bestreed hiermee ongeregeldheden
op de avond van Sint Maarten (l l november).
Zo werd er in Zaandam een 'Lichtstoet' gehouden, en van tevoren werd voor kinderen het
maken van lampions ('transparanten') georganiseerd. Daar kwamen kunstwerken uit voort in de
vorm van onder meer molens, kerken, een
stoomcarrousel en 'het Apollo-Theater'.
Op 12 november had Zaandijk een 'HistorischAllegorische' optocht met onderwerpen uit de
vaderlandse geschiedenis. Het vierde en laatste
deel ervan was de verkrijging, in 1813, van de
onafhankelijkheid. In dat stuk van de optocht
waren onder meer (mensen verkleed als) Willem
I en Gijsbert Karel van Hogendorp te zien. De
naam Van Vleuten wordt in het bericht niet
genoemd. Wel meldt men dat er op de Kerkstraat
een erepoort staat, dezelfde die in 1795 was
opgericht en 'daarna tot aan 1874 bij verschillende
feesten met verandering der deviezen steeds
heeft dienst gedaan'. Het woord 'deviezen' zal
slaan op bepaalde teksten of motto's. Waren die
in 1913 ook weer gemaakt? Had wellicht dit
bord van Van Vleuten een plekje op die poort?
Ik heb geen gelegenheid gehad na te gaan of er
foto's of andere getuigenissen bewaard zijn van
de feesten en de poort van 1913.
Wellicht kan een van de lezers van Anno hier
iets over melden?
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Bedoeninkies in de kaikerd
door Henk Bonman

Bouwmanspad 24-28 in
Zaandam

Hoissies voor starters
U wandelt waarschijnlijk niet dagelijks
langs het Bouwmanspad in Zaandam.
Daarom is het goed de drie houten huizen
die hier vorig jaar op de nummers 24, 26
en 28 gebouwd zijn naar voren te halen.
Ze zijn de aandacht meer dan waard. Er is
bewust naar gestreefd op deze plek aan dit
oude pad, waar in de loop der jaren veel
moderne stenen woningen zijn verschenen, iets terug te brengen van de historische diversiteit, kleinschaligheid en fraaie
eenvoud. Zelfs de ontstaansgeschiedenis is
harmonieus: het initiatief van architect en
bouwer (Van Leeuwen en Somass) werd
door de gemeentelijke instanties vanaf het
begin omarmd. Ook de grootste woningcorporatie van onze streek toonde zich bij
het zien van het resultaat zeer geïnteresseerd.
Wie er wonen? Jonge mensen die bewust
voor een dergelijke woning kiezen. Dat
blijkt uit de woorden van de echtparen
Klein en Van Ruler op nummer 24 en 26.
Ze houden van de uitstraling en de sfeer
van hun huizen en zijn er trots op de traditie van Zaanse houtbouw verder te dragen.

Dorpsstraat J89 te Assendelft

Terug van weggeweest
De Dorpsstraat van Assendelft is ongetwijfeld de langste straat van de
Zaanstreek en er staat nog een flink
aantal fraaie historische panden. Op
nummer 189 stond een houten woning,
gebouwd in 1868, die ondanks een aantal verbouwingen niet meer in redelijk
bewoonbare staat verkeerde.
Het lijkt een goocheltruc, maar nadat
het even is weggeweest, staat het pand
weer in volle glorie te pronken, tot
genoegen van de omwonenden. De
eigenaar/bewoner, de heer Kopper, ontraadselt dit verschijnsel: De staat van
dit door een van zijn voorvaderen
gebouwde huis was zo slecht dat restauratie geen haalbare kaart meer was.
Het is geheel nieuw opgebouwd, uitwendig vrijwel identiek aan wat er
stond, inwendig zo authentiek mogelijk, maar wel comfortabel bewoonbaar.
Volgens hem kun je dit gerust aan de
bouwer Chr. van der Zee overlaten, die
zijn sporen op dit gebied heeft verdiend
in De Rijp. Het lofwerk moet er nog
op, maar wordt dit pand door ons nageslacht van de 22e eeuw tot monument
verklaard? Voer voor de puriteinen
onder ons.
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Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Veertig jaar archeologie
Het Zaanse erfgoed bevindt zich niet alleen
boven het maaiveld in de vorm van groene houten huizen of windmolens maar evengoed er
onder. In onze bodem is zelfs een grote rijkdom
aan sporen aanwezig, vooral in Assendelft. De
oudste vondsten kunnen nog gedateerd worden
van voor het begin van de jaartelling. Juist ongerepte veengrond kan veel bewaren.
Belangwekkend is daarom het overzicht van
veertig jaar archeologisch onderzoek in de
Zaanstreek, neergelegd in het boek Grondsporen.
Het werd vorig jaar uitgegeven door de afdeling
Zaanstreek/Waterland van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland. ( prijs f24,50).
Het werd tijd, want het vorige overzicht was van
1983 ('De Zaanstreek archeologisch bekeken').
De rijke inhoud die de prettig aandoende nieuwe
publicatie biedt, geeft de belangstellende de kans
zich een beeld te vormen van het 'diepe'verleden
dankzij bijdragen van E.J. Helderman (40 jaar
bestuurslid), J.J. Stolp, C.J. van Roon,
S.Mooijman en. J. Matser Het kon niet anders of
alles wordt afgesloten met een verslag van J.
Gawronsky en P. Floore van de Universiteit van
Amsterdam, die de leiding hadden van de recente
opzienbarende opgravingen aan de Hogendijk te
Zaandam. Onze vereniging wijdde aan dit onderwerp in januari j.l. een aparte bijeenkomst.

Vooral boeiend in Grondsporen is het verhaal
van J.J. Stolp die twee millennia Zaanse bewoning op vaak geestige wijze doorneemt en daarbij
oorspronkelijke opvattingen niet uit de weg gaat.
Hij betoogt dat de vondsten laten zien dat de
ontginning, en dus de bewoning van deze streek,
geschied is vanuit de westkant, uit de duinstreek.
En derhalve niet vanaf de oer-Zaan. Frappant is
zijn idee dat men weinig waarde moet hechten
aan een dorp Saenden, laat staan een slot van die
naam, aan de mond van de Zaan (in de buurt
waar nu de Hempont vaart), doch dat de naam
eerder verbonden moet worden met een middeleeuwse hofstede Zanen ten noorden van
Haarlem, waar nog een 17e-eeuws Huis te
Zanen bestaat op de oude plek, inmiddels gelegen
in Haarlem-noord aan de Zaanenlaan. De adellijke
Simon van Zaenden (bekend als moordenaar van
Floris V) had bestuurlijk te maken met de ontginning van de banne Westzaan in de 13e eeuw.
En dat klopt dan weer met de start van de bewoning van de streek vanuit de vaste grond tussen
Haarlem/Beverwijk. Archeologie is spannend.

Nieuw plaatjesalbum
Gaat dit verrassende album Van dik hout zaagt
men planken zich meten met de befaamde
Verkade-albums? Ook nu weer een gelegenheid
om losse plaatjes op aangegeven plaatsen in dit
boek in te plakken, al blijft het beperkt tot een
stuk of dertig. Het album is zonder dat overigens
al rijk voorzien van afbeeldingen.
Het boek maakt deel uit van de actie om aan de
Kal verringdijk een molen te herbouwen, namelijk
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het ontbrekende type van een bovenkruier houtzaagmolen. Het voorbeeld is de in 1942 gesloopte
windmolen Het Jonge Schaap in het Westzijderveld. De bouwtekeningen ervan zijn bewaard
gebleven.
Door aankoop van het album voor slechts f 24,95
(off 29,45 op giro 458175 t.n.v. Actiecentrum
Het Jonge Schaap Zaandam, om het thuis
gestuurd te krijgen) helpt u mee de paar miljoen
gulden bijeen te brengen voor de bouw die dit
jaar zou moeten aanvangen.
En die aankoop loont de moeite want het album
is voor jong en oud leerzaam. De betekenis en
de historie van het hout en de houtindustrie in de
Zaanstreek tot en met het stoomtijdperk wordt
op uiterst prettige wijze door Jan Pieter Woudt
beschreven. Woudt heeft zich ontwikkeld tot een
productieve en deskundige auteur over Zaanse
toestanden, en treedt daarmee in de voetsporen
van zijn vader Klaas Woudt die al meer dan vijftig
jaren direct of indirect Zaanse publicaties verzorgt. In de tekst van Woudt junior is net als in
de Verkade-albums oppervlakkigheid vermeden
en kan elke kenner van de Zaanstreek nog iets
nieuws aantreffen. De popularisatie van wetenschappelijk gegevens is in dit album voortreffelijk
gedaan.
Ook het uiterlijk verdient bewondering. De
vormgeving is van Artes The Creative Agency te
Amsterdam en een genot voor het oog.
Het bijeengebrachte illustratiemateriaal is veelal
verrassend. Nu eens geen ingebonden boek,
maar een ringband met zware voor- en achterplaten. Het ligt aangenaam in de hand en past in
de boekenkast.
De opdracht voor deze uitgave kwam van de
gemeente Zaanstad en de Vereniging De
Zaansche Molen. Deze laatste organisatie geeft
voortdurend blijk door haar breed aangepakte
acties, tentoonstellingen in het eigen museum en
publicaties (denk aan het recente jubileumboek)
aan de spits te staan van de Zaanse culturele
organisaties. Het album smaakt naar meer in
deze opzet over Zaanse onderwerpen!

Beeldende kunst
In de afgelopen maanden verschenen er opvallend
veel boeken over Zaanse beeldende kunst, uit
het verleden of het heden. Eerst de historische
kunstenaars, daarna de levenden.
Bij de expositie gewijd aan de 16e-eeuwse
kunstschilder Jacob Cornelisz. van Oostsanen
gehouden in de Grote Kerk van Oostzaan in de
herfst 2000, kwam een boekje uit in een oplaag
van 1000 stuks. De tentoonstelling trok veel aandacht. Het overzicht van zijn werk, nooit eerder
gehouden, bestond uit replica's (geplotterd, zonder
raster) op ware grootte van zijn schilderijen en
houtsneden.
De veelzijdige schilder en ontwerper moet
omstreeks 1470 in Oostzaan geboren zijn, maar
zijn arbeidsveld lag in Amsterdam waar hij in
1533 overleed. Het boekje geeft een fraai beeld
van ruim twintig kunstwerken uit Europese
musea alsmede enkele houtsneden. Met de toelichting erbij en een beschouwing van de kunsthistoricus J.D. de Kruijff is dit een eerste publicatie over een ondergewaardeerde kunstenaar op
het breukvlak van Gotiek en Renaissance.

Vermeldenswaard is, dat de zoon Dirk Jacobsz.
van Oostsanen (ca. 1497-1567) eveneens als
schilder actief was. Ook Jacobs broer Cornelis
Cornelisz. Buys (de Oude) en diens zoon
Cornelis Cz. Buys II waren schilders en wel in
Alkmaar. Voorouders van al deze artistieke
vaders en zonen droegen inderdaad de achternaam Buys.
Het boekje, getiteld Jacob Cornelisz,. van
Oostsanen, is een lust voor het oog en is verkrijgbaar voor tien gulden bij drukkerij Van
Wijk, Kerkstraat 266, Oostzaan.
Indien per telefoon besteld (075- 684 12 03)
bent u vijftien gulden verschuldigd.

Zelfportret van Jacob
Cornelisz. van Oostsanen,
gedateerd 1533.
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Een sprong van vier eeuwen is het naar Jaap
Stellaart (1920 -1992), misschien wel de belangrijkste Zaanse schilder van de 20e eeuw. Ook hij
deelt het lot landelijk ondergewaardeerd te blijven.
Voor hem zal hopelijk vlugger een overzichtstentoonstelling komen dan Van Oostsanen heeft
moeten verduren. Een algemene publicatie over
Stellaart is er trouwens evenmin. Dank zij grafisch
vormgever Peter Louman te Assendelft is er nu
toch een bundel verschenen met Teksten &
tekeningen van Jaap Stellaart, - denker, dichter,
schilder.

De schilderijen van Stellaart zijn inmiddels wijd
verspreid, maar de kunstenaar uit Haaldersboek
liet veel werk na in de vorm van tekeningen,
gedichten, teksten en beschouwingen, een soort
kosmisch universum. Van deze innerlijke wereld
is nu een kijk/leesboek gemaakt, dat op zich zelf
weer een kunstwerk is. Het formaat is 30 bij 40
cm. De omslag is in zeefdruk uitgevoerd. Van
deze bibliofiele uitgave zijn 100 stuks gemaakt.
Enkele exemplaren zijn nog verkrijgbaar voor f
125,-. Richt u zich daarvoor tot P. Louman tel.
(075) 687 45 56 of E. Visser (075) 61 85 99/617
48 08, of tot het Kunstcentrum Zaanstad,
Westzijde 39, Zaandam.

Het huis van Jaap Stellaart in
Haaldersbroek. (Foto Johan Weemhoff)

De Zaanse foto's van de vorig jaar overleden
Wim Krijt, geboren in 1914 te Zaandam, hebben
decennia hun weg gevonden naar kranten en
boeken. Aan deze oprechte Zaankanter, al was
hij dan de laatste jaren zijn levensgezellin naar
Almere gevolgd, werd al spoedig een expositie
gewijd en even vlug verscheen bij uitgeverij
Noord-Holland Wim Krijt fotograaf. In een
speelse, niet-thematische rangschikking komen
de zwart-wit foto's naar voren die een klein
document zijn van een voorbij Zaans dagelijks
leven. Een kort levensbericht is toegevoegd. Voor
de samenstelling tekenden Ineke Eisink, Leo
Poelmeijer en Klaas Woudt. Het boekje telt 120
bladzijden en is verkrijgbaar voor f 24,50.

Van Jan Groenhart, vooral bekend als aquarellist,
zijn al twee boeken bekend en als derde verscheen een groot boekwerk waarvoor de titel
Jan Groenhart volstond. Zijn aquarellen zijn
naar de natuur en vaak geïnspireerd door het
Zaanse landschap. Ook Ecuador heeft afbeeldingen
opgeleverd en abstract werk is Groenhart niet
onbekend. Voor de vele liefhebbers van
Groenhart zal dit boek een heerlijk bezit zijn.
Het werd gedrukt door Kunstdrukkerij
Mercurius en uitgegeven door Uitgeverij NoordHolland te Wormerveer. De vormgeving is van
Rolf Kliffen. Prijs f 75,-.

Hinne in de molen bevat tekeningen van Hinne
Terpstra, met een toelichting door de journalist
Co Rol. De eindredactie berust bij Ton Neuhaus
en Hans van de Stadt. Deze tekeningen waren
wekelijks te vinden in het Dagblad Zaanstreek
en geven een beeld van het inwendige en de
voorwerpen in Zaanse windmolens. Op initiatief
van het dagblad werd deze uitgave gerealiseerd
door de Vereniging De Zaansche Molen in een
oplaag van 1250 ex. De bedoeling was een
vluchtige krantenrubriek te bewaren 'tot in lengte
van dagen'. Verkrijgbaar in de winkel voor f24,90.

Brandkroniek

Wasdag op de Zaanse
Schans. Datum onbekend.
(Foto Wim Krijt)
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Onder de titel Zaanse heel denwij ze r, Sculptuur
in de openbare ruimte (1945-2000), verscheen in
opdracht van de gemeente Zaanstad (in samenwerking met de gemeenten Oostzaan en
Wormerland) een fotoboek met 40 van de ongeveer 100 bestaande beelden 'openbare kunst' in
de streek.
Eens waren er nauwelijks beelden op of langs de
openbare weg. Het eerste beeld was waarschijnlijk Czaar Peter als timmerman en dat was nog
een cadeau uit Rusland (1911). Na de bevrijding
begon een eerste monumentale inhaalslag met
als opmerkelijke het verzetsmonument in de
vorm van een vrouwenbeeld van Theo van Reijn
in Zaandam (1948). De plastieken zijn daarna in
een nieuwe opvatting van 'openbare kunst' op
ruime schaal geplaatst.
Het gebonden boek in plat formaat geeft van de
gevolgen een selectief overzicht met toelichtingen (deels in dichtvorm) door Pier van Leeuwen.
De foto's zijn van Anio Kan. De prijs van het
boek bedraag f 24,90. Voor het voortgezet onderwijs wordt een educatieve versie gemaakt. De
gemeente Zaanstad heeft door het uitgeven van
boeken als deze (ook het bovengenoemde
plaatjesalbum is mede onder verantwoordelijkheid van deze gemeente) zich blijkbaar op een
nieuw cultureel pad begeven.

Brand is iets, dat den rechtgeaarden Zaankanter
interesseert', zei Van Heijnsbergen al. Die maakte
een kroniek van de Zaanse branden in de jaren
1906 tot 1941. Daarvoor had N. van Pomeren
dat gedaan over het lange tijdvak 1656 tot 1906.
Dus was het nu tijd voor een kloek vervolgboek,
een Zaanse Brandkroniek 1941 - 2000.
Uit de archieven van de plaatselijke brandweerverenigingen en het brandweerkantoor werden
door R.P. Kluyver en N. Hoogwout (in 1999
overleden) alle branden, brandjes en uitrukken
nauwkeurig opgetekend. De gehele Zaanstreek is
meegenomen, onderverdeeld over de bestaande
of opgeheven gemeenten.
Foto's laten al het huidige personeel zien met
hun voertuigen en kazernes en onderkomens
(echt Zaans: sommigen van hout!). Niet leuk is
het om te constateren dat deze streek de grootste
brandhaard van Nederland blijkt te zijn geweest
in de periode 1988-2000.
De kroniek was vooral bedoeld voor de manschappen (waaronder tegenwoordig ook vrouwen
zijn te verstaan), maar in de boekhandel zullen
nog wel exemplaren belanden (gezien voor f 69,50).

Diversen
Nadat eerder twee boekwerken met oude zwartwit luchtfoto's van de vroegere Zaanstreek uitkwamen, werden wij nu verrast met een kleurig
Boven de Zaan, uitgegeven door Inmerc b.v. te
Wormer, op initiatief van de Junior Kamer. De
recente foto's werden gemaakt vanuit een helikopter door Karel Tomeï, eigenaar van het luchtfotobedrijf Flying Camera. De inleiding is van
Rob Vreeken, redacteur van De Volkskrant.
De afbeeldingen op een kleine honderd pagina's
springen als het ware naar je toe en geven de
sensatie van een parachutist op weg naar 'het
raadsel Zaanstreek', zoals het genoemd wordt.
De zon schijnt altijd uitbundig op deze plaatjes
(was het maar zo). Als topografisch atlasje is het

niet alleen aardig maar ook nuttig. Het kost wel
f49,50.

met veel foto's en illustraties verzorgde kroniek
van een echte dorps vereniging.

Sportverenigingen laten meestal niet na bij een
jubileum aan de hand van de notulen en andere
verslagen hun geschiedenis op te tekenen. Dat
deden onlangs een voetbalvereniging en een ijsclub. Hellas Sport 100 jaar ZFC ZVV geeft in
kroniekstijl een beeld van Hellas Sport
Combinatie Zaandam. In een dikke paperback
wordt elk voetbalseizoen doorgenomen met
diverse foto's en de competitiestanden. Een
onuitputtelijk archief. Het werd samengesteld
door Henk Hooijberg en gedrukt door Haverlag
B.V. In de boekwinkel voor f 30,-.

Het Noordzeekanaal, van levensbelang voor de
Zaanstreek, bestaat 125 jaar. Een bondig overzicht van zijn geschiedenis met veel foto's werd
uitgegeven door Amsterdam Ports Association
met de titel Noordzeekanaal 1876-2001. De
auteur is Joris Moes. Verkrijgbaar via de boekhandel, prijs f 34,90.

Dezelfde eeuw was de inhoud van een stevig
gebonden boek van 150 bladzijden: Een eeuw
ijsvermaak 1901-2001. Het geeft de geschiedenis
van IJsclub Klein maar Dapper uit Krommeniedijk
en de geschiedenis van de ijssport in Krommenie.
De tekst is van R. Couwenhoven. Ook dit is een

In 1994 verschenen twee interessante en fraai
verzorgde boeken over de geschiedenis van eeuwenlang boezembeheer en dijkzorg in Hollands
Noorderkwartier. Met het rusteloze werk van de
(hoog)heemraadschappen had ook de Zaanstreek
natuurlijk te maken. De titels luiden
Binnewaeters gewelt en Die water keert. Beide
prachtboeken samen, met nog zeven grote kaarten,
worden nu in de boekhandel aangeboden voor
slechts vijftig gulden. Het is maar dat u het
weet.

Kroniek
door Annemieke Emond

Vier maanden de Zaanstreek, samengesteld uit
Dagblad Zaanstreek en de Zaanse weekbladen.

2 oktober
Projectontwikkelaar Westpark Business Center
BV wil tussen het gebouw van PTT Telecom en
het Stadskantoor te Zaandam een hoge kantoortoren van twaalf verdiepingen bouwen. Het ontwerp van architect E. Carels van het Zaanse
architectenbureau FKG werd door een lid van de
welstandscommissie omschreven als 'een goed en
hip gebouw'. Als alle procedures vlot verlopen,
kan over een jaar met de bouw worden begonnen.
3 oktober
Woningbouwvereniging Wormer gaat voor jongeren en alleenstaanden 24 woningen bouwen in
het laatste deel van nieuwbouwplan Zuid-West te
Wormer.
7 oktober
Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Zaanstad heeft voor het stationsgebied te Zaandam de wet voorkeursrecht gemeente (wvg) in werking gesteld. Deze wet houdt in
dat de gemeente op het merendeel van de panden
het recht van eerste koop heeft. Huiseigenaren
zijn per brief op de hoogte gesteld.
10 oktober
In een brief aan de gemeente Zaanstad geeft de
Kamer van Koophandel aan dat zij te Zaandam
van west naar oost een tunnel onder de spoorlijn
door wenst. Volgens de Kamer is de verbinding
van de Albert Heijnweg met de verlegde
Houtveldweg niet voldoende. Door een tunnel te
bouwen zou er een betere doorstroom en verdeling
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van het verkeer in het gebied zijn. De Kamer is
enthousiast over de door de gemeente gewenste
megabioscoop, het nieuwe stadhuis en een hotel
in het stationsgebied. Verder dringt zij in de brief
aan op een gevarieerde bouwstijl.
13 oktober
Het door Buro Frits Westerveld en 'Leguyt
Schildert Door' gerealiseerde bijzondere huis aan
de Taandijk te Krommenie werd door Het
Bedrijfschap Schildersbedrijf genomineerd voor
de Nationale Schildersprijs. Westerveld en
Leguyt danken de nominatie aan de kleurenkeuze en -combinatie. In de jury zit onder meer
architect Cees Dam, bekend van de
Amsterdamse Stopera.

13 oktober
Wethouder D. Sanders van de gemeente
Zaanstad beloofde bewoners van het
Noordschebos tijdens een informatieavond in
theater De Burcht over de wet voorkeursrecht
om een schadevergoeding in overweging te
nemen als zij hun huis aan de gemeente verkopen. Als de gemeente moet overgaan tot onteigenen van de woningen is dat aanmerkelijk duurder. In het verleden bleek dat veel bewoners van
reeds aangekochte woningen het op onteigenen
lieten aankomen om op die manier meer geld
voor hun huis te krijgen. Een schadevergoeding
zou dit in de toekomst kunnen ondervangen.
13 oktober
Het NS-station Zaandam krijgt een opknapbeurt
waarbij de kap lichter en droger wordt gemaakt.
De renovatie zal zo'n 2, l miljoen gulden gaan
kosten.

14 oktober

30 oktober

Jan Willem Tuininga en Wenda Douma van creative agency Artes ontwierpen een sponsoractie voor
de bouw van molen Het Jonge Schaap aan de
Kalverringdijk op de Zaanse Schans te Zaandam.
Het motto van de actie is: 'Help het Jonge Schaap
over de Dam, geef de Zaan een houtzaagbovenkruier'. De kosten van de bouw van de molen en
de campagne bedragen tezamen zo'n 3,2 miljoen
gulden. De gemeente Zaanstad zette een miljoen
gulden voor de molen opzij en men hoopt op een
bijdrage uit de provincie. Voor de rest van de
financiering wordt gerekend op sponsorgelden. Er
komen paginagrote advertenties in de krant, lobbybrieven van burgemeester Vreeman aan grote
bedrijven en actiebrieven. Het belangrijkste onderdeel van de actie is verspreiding van het plaatjesalbum 'Van dik hout zaagt men planken', geschreven door de Zaandijkse publicist Jan Pieter Wondt,
die technische adviezen kreeg van Ton Neuhaus
van het Molenmuseum. Wenda Douma verzorgde
de lay-out van het boek, dat een beetje doet denken
aan de plaatjesalbums van Verkade. De plaatjes
voor het album kunnen in drie etappes worden
afgehaald.

De gerestaureerde Boerensluis te Oostkolendamp
werd officieel in gebruik genomen.

18 oktober
Het plafond van de apostolische kerk aan de
Oostzijde te Zaandam liep grote schade op, die
mogelijk werd veroorzaakt door de bouw tegenover de kerk. Belangenvereniging Oostzijde
heeft een bouwstop voorgesteld voor de
woningbouw (wooncomplex De Steven). Schadeexperts zullen uitmaken of de schade inderdaad
te wijten is aan de nieuwbouw.
20 oktober
Het zeventiende-eeuwse weeshuis in Westzaan
werd gerestaureerd. De huidige bewoners die
het huis al vanaf 1988 huurden, kochten het van
de Stichting Oud-Hollandse Kerken te Leiden.
Aan de koop van het pand, dat steeds meer verzakte, was een restauratieverplichting verbonden.
Deze werd uitgevoerd met onder andere geld
van Monumentenzorg. Er werd getracht het pand
zoveel mogelijk intact te laten of te renoveren in
oude stijl. De kleuren, zoals bijvoorbeeld lila en
paars, lijken op de oude 'dodekopkleur', die vroeger veel in de Zaanstreek werd gebruikt.
21 oktober
Het voormalige theater De Speeldoos aan de
Vincent van Goghweg te Zaandam werd gesloopt.
Op de plaats van de schouwburg zal een aantal
woningen komen. Ook een studioruimte,
geschikt voor bijvoorbeeld een reclamebureau,
maakt deel uit van de plannen. Men verwacht in
februari 2001 met de bouw te beginnen. C. Kruit
van FKG architecten zegt te hebben gestreefd
naar behoud van de karakteristieken van de oude
Speeldoos. De 'glazen doos' en toneeltoren
komen in hun oude vorm terug.
28 oktober
Bakkerij Bolding te Koog aan de Zaan sluit na
meer dan honderd jaar de deuren. De concurrentie
van vooral supermarkten werd te groot om de
noodzakelijke nieuwe investeringen in het
bedrijf te rechtvaardigen.
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2 november
Een curieus bord sierde de etalage van antiek- en
curiosawinkel 'De Schatten van de Tsaar' aan de
Hogendijk te Zaandam. Het bord werd vermoedelijk in 1913 gemaakt bij de herdenking van
honderd jaar bevrijding van de Fransen en bevat
de volgende tekst: '1813/ Ik ben, geloof mij vrij,/
Voor geen uitheemsche franje/ Maar wel opregd
gezind/ Voor Neerland en Oranje.' Ondertekend:
J. van Vleuten - Zaandijk. De eigenaar van de
winkel kocht het houten bord op een veiling in
het oosten van het land, waar ook werken van
Frans Mars onder de hamer kwamen. Deze kwamen waarschijnlijk uit dezelfde boedel.
2 november
Burgemeester R. Vreeman wil dat Zaanstad
inzet op verdere modernisering van de stad. In
deze tijd van hoogconjunctuur, vindt hij, moet er
geïnvesteerd worden in werkgelegenheid en de
komst van een kenniscentrum naar de Zaanstreek. Dit om bij een dip in de economie te
voorkomen dat er werkloosheid ontstaat. Verder
vindt de burgemeester dat er een aantal 'rotte
plekken' uit de stad moeten worden weggesneden.
Als voorbeeld noemde hij onder andere twee
panden tegenover het Zaantheater.
3 november
Oliefabriek 'De Tijd' aan de Noorddijk te Wormerveer werd gesloopt. De vrijgekomen grond
wordt gebruikt voor de tweede fase van de ontwikkeling van bedrijvenpark Noorderveld.
14 november
De Grote Kerk te Oostzaan kreeg de reproductie
van een allerheiligentriptiek van de Stichting
Jacob Cornelisz. van Oostsanen als dank voor
het ter beschikking stellen van het kerkgebouw
als expositieruimte. Op het drieluik staat de heilige Catharina afgebeeld, herkenbaar aan een
zwaard en een rad. De kerk heette oorspronkelijk
Catharinakerk. De rest van de succesvolle tentoonstelling in Oostzaan, bestaande uit reproducties en houtsneden van Van Oostsanen, gaat
door het land reizen.
15 november
De Amsterdamse uitgever Maurits Rubinstein
die vorig jaar zijn plan lanceerde om een chocoladefabriek van rond 1880 na te bouwen, gebaseerd op het boek 'Sjakie en de chocoladefabriek'
van Roald Dahl, gaat er inmiddels vanuit dat
zijn idee werkelijkheid zal worden. Gemeente
Zaanstad gaf inmiddels toestemming en de eerste grote geldschieter is ook binnen.
De voormalige chocolade- en cacaofabriek
Bensdorp droeg haar archief over aan de stichting De Chocoladefabriek, en Machinefabriek
P.M. Duyvis uit Koog schonk twee cacao- en
chocolademachines van rond 1900.
16 november
Verzorgingstehuis d'Acht Staten werd gesloopt.
Half januari 2001 wordt begonnen met de bouw

van een nieuw verzorgingshuis, dat begin maart
2002 gereed zal zijn.
18 november
Uit het onderzoeksrapport dat adviesbureau ICS
in opdracht van de gemeente Zaanstad maakte,
blijkt dat het aanbod van havo- en vwo-opleidingen in de Zaanstreek door schoolbesturen en
gemeente kritisch moet worden bekeken. De
gemeente wil dat het basis- en het voortgezet
onderwijs efficiënter gaan werken. Dat kan ten
koste gaan van bestaande vestigingen.
18 november
Zaanstad wordt van 2001 tot 2005 hoofdstad
van de Nederlandse Kinderboekenjury.
Basisscholieren uit het hele land kennen jaarlijks
prijzen toe aan de auteur van het in hun ogen
mooiste kinderboek in hun leeftijdscategorie.
Burgemeester Vreeman koppelt hieraan een
nieuwe prijs: de 'Hotze de Roosprijs'. Deze prijs
- vijfduizend gulden, een Kameleonbeeldje en
een oorkonde - gaat naar de schrijver van het
boek dat in alle categorieën samen de meeste
bijval krijgt. Hotze de Roos was de schrijver
van de populaire Kameleonreeks. Hij schreef
deze in de Zaanstreek. De Zaanse schoolklas
met de meeste kinderen die op de winnaar
stemden, mag een week op kamp naar het
Kameleondorp in Friesland.

18 november
Alice van Diepen, conservator en tijdelijk directeur
van het Zaans Museum, gaat weg. Zij wordt per
l december hoofd van de afdeling Verwerving en
Inspectie in het Gemeentearchief van Amsterdam.
20 november
De kerkenraad wil de collectie boeken die
bewaard worden in de regentenkamer van het
voormalige Doopsgezinde Weeshuis aan de
Stationsstraat te Zaandam, laten onderzoeken
door een expert. Dit om een duidelijker beeld te
krijgen van het bezit, waar mogelijk waardevolle
exemplaren bij zijn.
21 november
Het bestuur van het Openbaar Voortgezet
Onderwijs denkt erover om het Saenredam
College te Zaandijk in zijn geheel te sluiten.
Drie jaar na de bouw, zou het modernste schoolgebouw van de Zaanstreek, dat bijna veertien
miljoen gulden kostte, al leeg komen te staan.
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doen naar de mogelijkheid van een wandelboulevard langs de Zaanbocht in Wormer. De toekomstige wandelstrook voor recreanten en toeristen
moet lopen van café Batavia tot de Bruynvisweg.
29 december
Het verzetsmonument in het Koogerpark wordt
verplaatst. Jaarlijks bezoeken op 4 mei zo'n
vierhonderd mensen de plek , maar er is niet
genoeg ruimte rondom het stenen wandje met
beeld om iedereen tijdens de dodenherdenking
rond het monument te laten staan. Gekozen
werd voor een nieuwe plek in het park, tegen de
Zwaanstraat aan, meer naar de Hoogstraat toe.

11 januari
De geldinzamelingsactie voor de herbouw van
bovenkruier/houtzaagmolen Het Jonge Schaap
loopt niet zo goed als werd gehoopt en verwacht.
De verkoop van het plaatjesalbum valt ook tegen,
er is pas een kwart van de voorraad verkocht. Om
de molen te realiseren is 2,2 miljoen gulden nodig,
naast het miljoen dat Zaanstad al gereserveerd had.
Verantwoordelijke bestuurders van de gemeente
gaan praten over verdere acties. Burgemeester
Vreeman zal in ieder geval bedrijven proberen
warm te maken voor sponsoring van de actie.
11 januari
In februari wordt het mosterdgas in de bodem
van het Hembrugterrein door specialisten van
TNO verwijderd. Vorig jaar werd in de grond
van Eurometaal een onbekende hoeveelheid van
het chemische gas gevonden.
12 januari
De buitengevel van Kunstcentrum Zaanstad
werd voorzien van een nieuwe gele verflaag. Er
waren stemmen opgegaan dat de gevel weer in
het oorspronkelijke wit geschilderd moest worden. Dit zou beter passen bij de kleuren die in
de Zaanstreek voor buitenschilderwerk worden
en werden gebruikt. De gele kleur werd echter
gehandhaafd omdat dit volgens directeur van het
Kunstcentrum Jan de Bruin beter zou passen bij
de in Italiaanse stijl gebouwde Zaanse villa.

12 januari
De Woonrnij Zaanstad wil zeven bedrijfswoningen
plaatsen op het terrein van gereedschapmakerij
Van Harlingen aan de Vaartdijk te Wormerveer.
In eerste instantie wilde de woningcorporatie
hier tien luxe woningen bouwen, maar dit paste
niet in het bestemmingsplan.

24 november
Oostzaner Wim Schaft maakt zich zorgen over
de resterende oude panden in zijn woonplaats.
'Als je Oostzaan vergelijkt met Westzaan, dan is
het verschil heel groot. In Westzaan letten ze
goed op hun oude panden, die de cultuurhistorische waarde van het dorp uitmaken. In Oostzaan
lijkt het wel of dat niemand iets kan schelen.'
Schaft is actief in de Stichting Bescherming
Oostzaans Erfgoed. Deze probeert een gemeentelijke monumentenlijst van de grond te krijgen.

17 januari
De gemeente Zaanstad krijgt geen toestemming
van Railned om laad- en lossporen ten noorden
van station Zaandam weg te halen. Dit is een
tegenslag voor de plannen met het stationsgebied
omdat Zaanstad de Houtveldweg nu niet kan
verleggen. B. en W. gaan in overleg met Railned
en het ministerie van Verkeer en Waterstaat om
toch toestemming te krijgen om de sporen te
verwijderen.

28 december
B en W en de gemeenteraad van Wormer laten
een adviesbureau een haalbaarheidsonderzoek

Assendelvers besloten tijdens een bijeenkomst
niet toe te staan dat hun woningen onder het dak

18 januari

geïsoleerd worden tegen vliegtuiglawaai. Zij
willen isolatie op het dak omdat deze manier
van isoleren woonruimte spaart. Het Project
Geluidsisolatie Schiphol (Progis) vindt een dergelijke manier van isolatie te duur en wil dat de
bewoners dat zelf betalen. De Stichting
Bewonersbelangen Isolatie Assendelft (BIA) is
van plan consumentenorganisaties en De
Vereniging Eigen Huis in de arm te nemen om
haar doel te bereiken.

18 januari
Een van de grootste gevangenissen van
Nederland komt naar Zaandam. Het nieuw te
bouwen complex zou vanaf 2004 de Bijlmerbajes uit Amsterdam moeten vervangen. Een
vooraanstaande architect krijgt opdracht het
gebouw, dat plaats moet bieden aan vijfhonderd
cellen, te ontwerpen. Ook komt er een grenshospitium, waar maximaal 180 mensen kunnen worden opgevangen die zich melden als asielzoeker.
De plaats waar het complex moet komen, ligt
tussen de zuidelijke toegangsweg naar de A8 en
het industrieterrein Achtersluispolder, waar nu
sportvelden en een park zijn gevestigd.
Belangrijk voor de Zaanstreek is ook de werkgelegenheid. Er komen zes- tot achthonderd
arbeidsplaatsen bij voor laag- tot hoogopgeleiden.

Het interieur van het
Czaar Peterhuisje
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19 januari
De gemeente Zaanstad riep na het bekendmaken
van de plannen voor de nieuwe gevangenis bij
velen een hoop weerstand op. Zo vindt wethouder
J. van Splunter van Oostzaan het niet netjes dat

zijn gemeente niet eerder van de plannen op de
hoogte werd gesteld. De plek van het toekomstige
complex, de Vijfhoek, grenst aan de gemeente
Oostzaan. Voorzitter A. Molenaar van het
bewonersplatform Vijfhoek vreest, dat met de
komst van de gevangenis de mooie toekomstige
entree van de stad verloren gaat. Ook de Zaanse
afdeling van de Koninklijke Nederlandse
Natuur-Historische Vereniging (KNNV) betreurt
de plannen, omdat het fraaie Vijfhoekpark voor
de gevangenis moet verdwijnen.

22 januari
Molenaar Piet Kempenaar van verfmolen De
Kat op de Zaanse Schans demonstreerde het
zogenaamde 'verfprakken' in het atelier van het
Amsterdamse Rembrandthuis. Kempenaar zal
dit vier zondagen doen en wordt hierbij gevolgd
door het tv-programma 'Wegwezen' van de
TROS. In feite laat Kempenaar zien hoe
Rembrandt zijn verf maakte.
24 januari
In het atelier van Thea Vorstman en Floor
Meijboom te Zaandijk werden de afgelopen
maanden alle objecten van papier uit het Czaar
Peterhuisje geconserveerd en gerestaureerd.
Opmerkelijk was de vondst van een briefje van
ene Dirk de Vries Ksz uit 1896 over de restauratie van een portret van Peter de Grote van rond
1870. Het is een schakel in de historie van het
portret en krijgt een eigen plek in de collectie
van het huisje.

25 januari
De Zaanse politiek wil zo snel mogelijk een tunnel voor autoverkeer onder de spoorweg in
Zaandam, ter hoogte van de Vincent van
Goghweg. De aanleg van een dergelijke tunnel is
voorlopig nog te duur, maar wethouder P.
Kroesen-van Gelderen zegde toe dat er in ieder
geval ruimte gereserveerd wordt voor een onderdoorgang.

31 januari
De Rijksgebouwendienst heeft een voorkeur
voor het Hembrugterrein als mogelijke plaats
voor de nieuw te bouwen gevangenis te
Zaandam. Ondertussen loopt de discussie over
de komst van de bajes naar Zaanstad onder de
bevolking hoog op.

25 januari
De gemeente Wormerland kocht voor de symbolische somma van één gulden de grond van het
fraaie hofje aan de Dorpsstraat in het dorp Jisp.
30 januari
Het Zaans Museum is genomineerd voor de
European Museum of the Year Award 2001 die
19 mei in het Italiaanse Pisa wordt uitgereikt.
Het museum dankt de nominatie onder meer aan
de aantrekkelijkheid en het vernieuwende concept. Mocht het museum deze prijs niet krijgen,
dan maakt het ook nog kans op een eervolle vermelding of op de Micheletti-Award die door de
Belgische koningin Fabiola wordt uitgereikt.

Culturele agenda
t/m 31 mei 2001
Tussen pistool en pepperspray. Politiemuseum, Westzijde 109, Zaandam. Openingstijden: eerste en
derde zondag van de maand. Voor groepen kan, na telefonische afspraak, op andere dagen een rondleiding worden verzorgd.
31 maart 2001
'Krommenie 750 jaar'. Om 13.00 uur intocht met calèche, voorafgegaan door het Premier Corps, via
het Vlietsend, Zuiderhoofdstraat, Noorderhoofdstraat, Heiligeweg. Om 14.00 uur officiële opening
van het feestjaar door de Abt van Egmond bij de Vredekerk. Verder: het hijsen van de Krommenieër
vlag door de Abt, een optreden van Onderling Genoegen en het Koninklijk Mannenkoor Krommenie.
Om 15.30 uur korenfestival in de Vredekerk.

l april t/m 8 april 2001
Foto-overzicht van in Krommenie uitgevoerde woningbouwprojecten. 'Krommenie 750 jaar'.
Smuigerzaal Huize Barkeloo Krommenie.

5 april 2001
Lezing met dia's over originele Zaanse kostuums. Na de pauze show van oud-Zaanse klederdracht.
'Krommenie 750 jaar'. Durghorst Krommenie.

8 april 2001
Uitvoering van het 'Stabat Mater' van Pergolesi door de Krommeniesche Joffers. 'Krommenie 750
jaar'. Oud-Katholieke kerk Krommenie.
14 april 2001
Nostalgische eierenmarkt met een optreden van de 'Boerenschots'. Centrum Krommenie nabij de
N.H. kerk.
Eenakterfestival. Georganiseerd door toneelvereniging Steeds Voorwaarts. 'Krommenie 750 jaar'. De
Horn. Aanvang 20.00 uur.
14 april t/m 18 april 2001
Paasexpositie van de Krommenieër Schilderskring 'Krommenie 750 jaar'. Huize Barkeloo Krommenie.
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15 april t/m 18 juni 2001
De polder gekiekt. De Schermer, de Beemster en
de Eilandspolder toen en nu. Gefotografeerd
door R.H. Herwig en Jaap Bijsterbosch. Museum
'In 't Houten Huis', Jan Boonplein 2, De Rijp.
Open: zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.
Kosten: volwassenen f 2,50, tot 12 jaar f 1,25,
Rabo/NS f 1,25, MJK gratis.
15 april t/m 28 oktober 2001
Tentoonstelling van foto's en andere afbeeldingen van de Grafterkerk. Raadhuis Graft,
Raadhuisstraat, Graft. Open: zaterdag en zondag
van 13.00-17.00 uur. Kosten: volwassenen f2,50,
tot 12 jaar f 1,25, Rabo/NS f 1,25, MJK gratis.
20 april 2001
Eenakterfestival. Georganiseerd door toneelvereniging Steeds Voorwaarts. 'Krommenie 750
jaar'. De Horn. Aanvang 20.00 uur.
21 april 2001
Historisch kerkenpad, kinderpuzzletocht, een
ritje met de paardentram. 10.00-16.00 uur.
Eenakterfestival. Georganiseerd door toneelvereniging Steeds Voorwaarts. De Horn.
Aanvang 20.00 uur. Voorjaarsconcert van het
Klein Vrouwenkoor Krommenie. 'Krommenie
750 jaar'. N.H. Kerk. Aanvang 20.15 uur.
21 april 2001
Expertisedag antieke uurwerken. Met medewerking van de klokkenexperts F. Kats en M. Grijns
van het programma 'Tussen Kunst en Kitsch'.
Georganiseerd door het Museum van het
Nederlandse Uurwerk vanwege het 25-jarig
bestaan van het Museum van het Nederlands
Uurwerk en het 15-jarig bestaan van de
Vriendenkring. 11.00-1400 uur. Verkadezaal
Zaans Museum, Schansend 7, Zaandam.
21 en 22 april 2001
Museumweekend.
21 april t/m 10 juni 2001
Van Dik Trom tot Kameleon. Op originele wijze
wordt aandacht geschonken aan de jeugdboekenschrijvers die in de Zaanstreek werden geboren
of in dit gebied werkten of werken. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar C. Joh. Kieviet,
Cor Bruijn, Dick Laan en Hotze de Roos. Ook
andere schrijvers komen voor het voetlicht.
Tijdens de tentoonstelling worden er diverse
activiteiten georganiseerd die via de media of de
website van De Zaansche Molen worden bekendgemaakt. Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog
aan de Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag van
10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag van
14.00-17.00 uuren zondag van 13.00-17.00 uur.
21 april t/m 31 oktober 2001
Nu elck syn sin. Zaanse uurwerken uit de 17e en
18e eeuw. Jubileumtentoonstelling bestaande uit
bijzonder gesigneerde Zaanse stoelklokken,
staande horloges en vestzakhorloges van uurwerkmakers als Volger, Koogies en Van Rossem.
Museum van het Nederlands Uurwerk,
Kalverringdijk 3, Zaandam. Openingstijden:
dagelijks 10.00-17.00 uur. Kosten: volwassenen
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f 5,-, CJP en Pas 65+ f 4,-, kinderen tot 12 jaar
f l,-, MJK gratis.

22 april 2001
Eerste themalezing door A. Stevens 'Zaanse
Uurwerken uit de 17e en 18e eeuw' van een serie
van vijf. Een rijkeluis Zaanlander, restauratie van
een Zaanse zaagklok van Kornelis Michielszoon
Volger (1678). Georganiseerd door het Museum
van het Nederlandse Uurwerk vanwege het 25jarig bestaan van het Museum van het
Nederlands Uurwerk en het 15-jarig bestaan van
de Vriendenkring. Verkadezaal Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Tijdstip: 14.00-15.00
uur. Na afloop wandeling over de Zaanse Schans
naar het Museum van het Nederlandse Uurwerk
Uurwerk alwaar de tentoonstelling bezocht kan
worden.
26 april 2001
Dialezing over oud-Krommenie. Georganiseerd
door het Historisch Genootschap Crommenie.
'Krommenie 750 jaar'. Rosariumhorst. Aanvang
14.00 uur.
10 mei 2001
Dialezing over oud-Krommenie. Georganiseerd
door het Historisch Genootschap Crommenie.
'Krommenie 750 jaar'. Durghorst. Aanvang 14.00
uur.
12 t/m 20 mei 2001
Foto-expositie. Verzorgd door het Historisch
Genootschap Crommenie. 'Krommenie 750 jaar'.
Smuigerzaal Huize Barkeloo Krommenie.
20 mei 2001
Tweede themalezing door M. Spaander 'Zaanse
Uurwerken uit de 17e en 18e eeuw' van een serie
van vijf. Restauratie van klokken met speelwerk. De
staande klok van Reijn de Jong, Westzaan ca. 1785.
Georganiseerd door het Museum van het Nederlandse Uurwerk vanwege het 25-jarig bestaan van
het Museum van het Nederlands Uurwerk en het
15-jarig bestaan van de Vriendenkring. Verkadezaal
Zaans Museum, Schansend 7, Zaandam. Tijdstip:
14.00-15.00 uur. Na afloop wandeling over de
Zaanse Schans naar het Museum van het Nederlandse Uurwerk Uurwerk alwaar de tentoonstelling
bezocht kan worden.

24 juni 2001
Derde themalezing door mr. L.C. van der Plas
'Zaanse Uurwerken uit de 17e en 18e eeuw' van
een serie van vijf. Zaanse klokken en Franse en
Engelse lantaarnklokken. Georganiseerd door het
Museum van het Nederlandse Uurwerk vanwege
het 25-jarig bestaan van het Museum van het
Nederlands Uurwerk en het 15-jarig bestaan van
de Vriendenkring. Verkadezaal Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Tijdstip: 14.00-1500 uur.
Na afloop wandeling over de Zaanse Schans
naar het Museum van het Nederlandse Uurwerk
alwaar de tentoonstelling bezocht kan worden.
23 juni 2001
Optocht met oud brandweermaterieel uit heel het
land. Nabij het oude gemeentehuis wordt het
defilé afgenomen. 'Krommenie 750 jaar'.

'De Zeug'
timmer- en restauratiewerken • stijl interieurs
nostalgische keukens • antieke bouwmaterialen

GERARD WIJMA
v a s t g o e dadviezen

"Voor hout en nieuw"

Verkoop:
Ameland 18,1506 ZW Zaandam, telefoon: 075-616 05 18
openingstijden: don.-vrij.-zat: 11.00-17.00 uur. don. 19.00-21.00 uur.
Werkplaats:
J.J. Allanstraat 266c, 1551 RS Westzaan, telefoon: 075-612 04 54

Uniek lijstwerk!
KLASSIEK en MODERN

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

uit e i g e n p r od u kt i e
Wij leveren ook: Hout, plaat, tuinhout, enz.
%i,zowel in grenen als in andere houtsoorten.

bouwers
van braam •minnesma
SÏtiispolderweg 25 -*%||05 HJ Zaandam
Telefion: (075) 616
- 616 42 25
Fax: (015) 670 12 65
E - m a i l :\ Z w a r t - H o u t @ W a n e t . n l

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55

Veerdijk 40
1531 MSWormer
Tel.
Fax

B O U W B E D R I J F

: 075-621 21 31
: 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530ACWormer

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aanen uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.
Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.
Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar
boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.
In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG
.„^„ar*"6"*-

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

Sinds 1873 komt er in Krommenie, op een nuchtere, Zaanse
manier, bijzonder drukwerk tot stand. Heeft u ook 'bijzonder'
drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed
advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
1560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax
075 - 627 62 22
ISDN
075 - 640 12 90

